ZÁPISNICA č. 3/2022
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12/05/2022
Prítomní:

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško
Karol Kosa – neprítomný, ospravedlnený
Juraj Majtán – neprítomný, ospravedlnený
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník – neprítomný, ospravedlnený
Ing. Jana Brezániová - kontrolórka obce

K bodu č. 1.:
Zasadnutie otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová, ktorá oznámila, že
na základe listiny prítomných je na zastupiteľstve 6 poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Milana Miklu a Mgr. Zuzana Bolibruchovú a ako
zapisovateľku Zuzanu Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 12/05/2022 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 9 bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Úprava rozpočtu k 31.03.2022
Schválenie záverečného účtu obce Višňové za rok 2021
Schválenie žiadosti o zrušenie vecného bremena na parcele C – KN č. 2633/592 – orná
pôda o výmere 60 m2 a schválenie zriadenia nového vecného bremena v prospech obce
na pozemku registra C- KN č. 2633/699 – orná pôda o výmere 17 m2
Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej budove na adrese
Višňové 553, 013 23 Višňové, žiadateľom : Ivana Benčík, bytom Bajzova 19, 010 01
Žilina
Opätovné prerokovanie žiadosti o vybudovanie zábrany – rampy , žiadateľom : Ing.
Marián Stopka, PhD., bytom Višňové 386, 013 23 Višňové
Rôzne
Záver rokovania

Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky starostka obce ukončila
diskusiu a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva.

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 21 / 2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Úprava rozpočtu k 31.03.2022
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániová krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 3. 2022 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rozsahu:
bežné príjmy

- 9 076

/KZ 111/

školstvo

+ 2 989

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená

+ 600

/KZ11UA/

školstvo ukrajina

+ 341

/KZ11H/

dielňa

+ 33 038,10 / KZ 131L/

zostatok r. 2021 SOU
zostatok r. 2021

Celkové navýšenie príjmov + 27 892,10 €
bežné výdavky

+ 3 997

/KZ111/

UPSVaR

+ 2 989

/KZ11GG/

CHD

+ 24 295

/KZ131L/

zostatok r. 2021 obedy zadarmo

+ 2 400

/KZ41/

odmeny

Celkové navýšenie výdavkov 33 681,--. €

Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.

Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce pripomienky starostka obce ukončila
diskusiu a dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 22/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Višňové ku
dňu 31. 3. 2022 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu:
bežné príjmy

- 9 076

/KZ 111/

školstvo

+ 2 989

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená

+ 600

/KZ11UA/

školstvo ukrajina

+ 341

/KZ11H/

dielňa

+ 33 038,10 / KZ 131L/

zostatok r. 2021 SOU
zostatok r. 2021

Celkové navýšenie príjmov + 27 892,10 €
bežné výdavky

+ 3 997

/KZ111/

UPSVaR

+ 2 989

/KZ11GG/

CHD

+ 24 295

/KZ131L/

zostatok r. 2021 obedy zadarmo

+ 2 400

/KZ41/

odmeny

Celkové navýšenie výdavkov 33 681,--. €

K bodu č. 4.:
Schválenie záverečného účtu obce Višňové za rok 2021
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26. 4. 2022
v požadovanej 15-dňovej lehote pred rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej istej dobe aj na
internetovej stránke obce.
Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začala plynúť lehota počas ktorej môžu
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky,
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.
K uvedenému návrhu záverečného účtu nebola v stanovej lehote daná pripomienka. V
zmysle § 11 ods. 4 pís. G zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo sa uznáša na
záverečný účet.
Na prijatie záverečného účtu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov.

Záverečný účet bol prejednaný na finančnej komisii dňa 4. 5. 202. Komisia odporučili
OZ schválenie záverečného účtu za rok 2021 - bez výhrad
K tomuto bodu programu predniesla Ing. Janka Brezániová krátku dôvodovú správu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 23/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
K bodu č. 5.:
Schválenie žiadosti o zrušenie vecného bremena na parcele C – KN č. 2633/592 – orná pôda
o výmere 60 m2 a schválenie zriadenia nového vecného bremena v prospech obce na
pozemku registra C- KN č. 2633/699 – orná pôda o výmere 17 m2
Obci Višňové bola dňa 27.04.2022 doručená žiadosť, žiadateľom : Ing Marián
Danišek, bytom Višňové 881, 013 23 Višňové o zrušenie vecného bremena na parcele C-KN
č. 2633/597 a zriadenie nového vecného bremena na parcele registra C – KN č. 2633/699.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová citovala žiadosť.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 24/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť, žiadateľom : Ing Marián
Danišek, bytom Višňové 881, 013 23 Višňové o zrušenie vecného bremena na parcele C –
KN č. 2633/592 – orná pôda o výmere 60 m2 a schválenie zriadenia nového vecného

bremena v prospech obce na pozemku registra C- KN č. 2633/699 – orná pôda o výmere 17
m2 a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena.

K bodu č. 6.:
Schválenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej budove na adrese
Višňové 553, 013 23 Višňové, žiadateľom : Ivana Benčík, bytom Bajzova 19, 010 01 Žilina
Obci Višňové bola dňa 28.03.2022 doručená žiadosť . žiadateľom : Ivana Benčík,
bytom Bajzova 19, 010 01 Žilina o prenájom nebytových priestorov vo viacúčelovej budove
na adrese Višňové 553 (priestor nad poštou) . Predmetný nebytový priestor plánuje žiadateľ
využívať na prevádzku nechtového štúdia.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 25/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov vo viacúčelovej budove na adrese Višňové 553, 013 23 Višňové, žiadateľom :
Ivana Benčík, bytom Bajzova 19, 010 01 Žilina
K bodu č. 7.:
Opätovné prerokovanie žiadosti o vybudovanie zábrany – rampy , žiadateľom : Ing. Marián
Stopka, PhD., bytom Višňové 386, 013 23 Višňové
Obci Višňové bola dňa 17.02.2022 doručená žiadosť, žiadateľom Ing. Mariánom
Stopkom, PhD. , bytom Višňové 386, 013 23 Višňové.
Uvedená žiadosť bola prorokovaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
03.03.2022 v bode č. 4.
V zmysle predloženej žiadosti , navrhla starostka obce poslancom Obecného
zastupiteľstva, predovšetkým členom stavebnej komisie šetrenie priamo na mieste .
Stavebná komisia po miestnom zisťovaní neodporúča vybudovanie zábrany – rampy,
z dôvodu znemožnenia prístupu vlastníkom súkromných pozemkov.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.

Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 26/2022 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o vybudovanie zábrany –
rampy , žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD., bytom Višňové 386, 013 23 Višňové
K bodu č. 8.:
Rôzne
8.1 – Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi :
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078,
v zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so sídlom
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297, V zastúpení : Ing. Tatiana Štrbová –
predsedníčka predstavenstva a Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Obci Višňové bol doručený návrh zmluvy o zriadení vecného bremena , kde povinný
z vecného bremena je výlučným vlastníkom parcely registra C -KN č. 1830/1 ( E-KN č. 2562)
a C – KN č. 1832 ( E-KN č. 2561) , druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1 197 m2,
zapísané na LV č. 1926.
Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom stavby ,, Rozšírenie verejného
vodovodu“ umiestneného na citovaných pozemkoch , v rozsahu – vodovodné potrubie v dĺžke
61,50 m, vrátanie jeho ochranných pásiem.
Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno v prospech oprávneného , ktoré
spočíva v povinnosti vlastníka strpieť vodovodné potrubie v celkovej dĺžke 61,50 m.
Povinný z vecného bremena umožní oprávnenému z vecného bremena v nevyhnutnej
miere vstupovať na pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou
alebo na účely opráv a údržby.
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne za jednorazovú odplatu o výške 10 eur.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 27/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného
bremena medzi :
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078,
v zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so sídlom
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297, V zastúpení : Ing. Tatiana Štrbová –
predsedníčka predstavenstva a Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
8.2 – Schválenie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č. 30201/KZ1842/2021/Višňové/1856/úsek0130/ Geodet-Real uzatvorenej v zmysle § 588
a Občianskeho zákonníka medzi :
Predávajúci : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078, V zastúpení JUDr.
Marcela Halaganová – starostka obce
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , IČO: 35919001, V zastúpení Ing. Vladimír Jacko, PhD,. MBA – Predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
Obec Višňové uzatvorila dňa 19.01.2022 kúpnu zmluvu s Národnou diaľničnou
spoločnosťou a . s.
Na základe Rozhodnutia o prerušení vkladu zo dňa 16.03.2022 bola v pôvodnej
Kúpnej zmluve nesprávne uvedená výmera o 1 m2 a nesprávne zadaný druh pozemku,
konkrétne na parcele registra C – KN 2756/63 a 2756/62 v k. ú. Višňové.
Z tohto dôvodu boli v predloženom Dodatku č. 1 upravené jednotlivé body Kúpnej
zmluvy , ktorých sa tieto zmeny dotýkajú. Dodatok č. 1 spĺňa všetky náležitosti na
odstránenie nedostatkov , ktoré boli vytknuté v Rozhodnutí o prerušení vkladu.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 28/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.
30201/KZ-1842/2021/Višňové/1856/úsek0130/ Geodet-Real uzatvorenej v zmysle § 588
a Občianskeho zákonníka medzi :
Predávajúci : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078, V zastúpení JUDr.
Marcela Halaganová – starostka obce
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , IČO: 35919001, V zastúpení Ing. Vladimír Jacko, PhD,. MBA – Predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
8.3 – Podanie správy o výsledku vykonanej finančnej previerky zameranej na
využívanie prostriedkov zriaďovateľa, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie
za rok 2021 rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Višňové , Ing.
Máriou Kasmanovou, Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba, licencia UDVA č. 1114
Na základe objednávky obce Višňové bolo prevedené audítorské preverenie zamerané na
využívanie prostriedkov zriaďovateľa, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie za rok
2021.
Výsledkom kontroly boli predložené zistenia a nedostatky:
-

-

-

Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva – školský klub je v budove Základnej školy
nám audítorka odporúča prehodnotiť pomer platenia energií a to ŠKD 1/3 a ZŠ 2/3, to
znamená , že z pohľadu audítora 1/3 je neadekvátna na čas a triedy, ktoré využíva
ŠKD.
Finančnou previerkou bolo konštatované , že suma 20 711,45 EUR zaslaná z obce na
financovanie originálnych kompetencií bola v roku 2021 použitá na financovanie
miezd a odvodov pracovníkov Základnej školy. Na prerokovaní s riaditeľom školy s
Mgr. Jánom Šimkom bola uvedená suma použitá v preklenovacom období nakoľko
originálne a prenesené kompetencie sa financovali postupne. Časť uvedenej sumy a to
10 355,7 bude poukázaná na účet zriaďovateľa a časť 10 355,7 bude použitá na
originálne kompetencie v roku 2022.
Zo strany audítora bola Základná škola upozornená na zverejňovanie objednávok
a faktúr kde takisto Základná škola s materskou školou tento nedostatok odstránila
Kontrolou bolo zistené, že použitie finančných prostriedkov je v súlade s činnosťou,
ktorá je uvedená v zriaďovacej listine v ZŠ s MŠ , čím nedošlo k porušeniu zákona
o rozpočtových pravidlách

Uznesenie č. 29/2022 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie správy
o výsledku vykonanej finančnej previerky zameranej na využívanie prostriedkov
zriaďovateľa, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie za rok 2021 rozpočtovej
organizácie Základná škola s materskou školou Višňové , Ing. Máriou Kasmanovou, Hlavná
6/3, 013 14 Kamenná Poruba, licencia UDVA č. 1114

K bodu č. 9.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce v znení zmien tak, ako bol na zasadnutí schválený bol vyčerpaný a preto
poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Zuzana Mičkyová

Overovatelia:

Milan Miklo

..............................................

Mgr. Zuzana Bolibruchová

..............................................

............................................
JUDr. Marcela Halaganová
Starostka obce

Výpis zo zasadnutia č. 3/2022
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 12.05.2022

Uznesenie č. 21 / 2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 22/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Obce Višňové ku
dňu 31. 3. 2022 v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu:
bežné príjmy

- 9 076

/KZ 111/

školstvo

+ 2 989

/KZ11GG/

projekty ÚPSVaR- chránená

+ 600

/KZ11UA/

školstvo ukrajina

+ 341

/KZ11H/

dielňa

+ 33 038,10 / KZ 131L/

zostatok r. 2021 SOU
zostatok r. 2021

Celkové navýšenie príjmov + 27 892,10 €
bežné výdavky

+ 3 997

/KZ111/

UPSVaR

+ 2 989

/KZ11GG/

CHD

+ 24 295

/KZ131L/

zostatok r. 2021 obedy zadarmo

+ 2 400

/KZ41/

odmeny

Celkové navýšenie výdavkov 33 681,--. €
Uznesenie č. 23/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Višňové
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.
Uznesenie č. 24/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť, žiadateľom : Ing Marián
Danišek, bytom Višňové 881, 013 23 Višňové o zrušenie vecného bremena na parcele C –
KN č. 2633/592 – orná pôda o výmere 60 m2 a schválenie zriadenia nového vecného
bremena v prospech obce na pozemku registra C- KN č. 2633/699 – orná pôda o výmere 17
m2 a zároveň zmluvu o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 25/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o prenájom nebytových
priestorov vo viacúčelovej budove na adrese Višňové 553, 013 23 Višňové, žiadateľom :
Ivana Benčík, bytom Bajzova 19, 010 01 Žilina

Uznesenie č. 26/2022 - Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o vybudovanie zábrany –
rampy , žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD., bytom Višňové 386, 013 23 Višňové
Uznesenie č. 27/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného
bremena medzi :
Povinný z vecného bremena : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078,
v zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so sídlom
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297, V zastúpení : Ing. Tatiana Štrbová –
predsedníčka predstavenstva a Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva
Uznesenie č. 28/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.
30201/KZ-1842/2021/Višňové/1856/úsek0130/ Geodet-Real uzatvorenej v zmysle § 588
a Občianskeho zákonníka medzi :
Predávajúci : Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové, IČO: 00648078, V zastúpení JUDr.
Marcela Halaganová – starostka obce
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , IČO: 35919001, V zastúpení Ing. Vladimír Jacko, PhD,. MBA – Predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ a Mgr. Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
Uznesenie č. 29/2022 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie správy
o výsledku vykonanej finančnej previerky zameranej na využívanie prostriedkov
zriaďovateľa, ktoré boli poskytnuté na originálne kompetencie za rok 2021 rozpočtovej
organizácie Základná škola s materskou školou Višňové , Ing. Máriou Kasmanovou, Hlavná
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