ZÁPISNICA č. 7/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.12.2020
Prítomní:

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško – neprítomný, ospravedlnený
Karol Kosa
Juraj Majtán
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 sedem poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Mgr. Zuzanu Bolibruchovú a Dušana Paura a ako
zapisovateľku Zuzanu Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 17.12.2020 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 8 bodov:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Úprava rozpočtu k 31.12.2020
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky
2022- 2023.

5. Schválenie zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej
stratégie Udržateľného mestského rozvoja ,, Žilina“
6. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi :
Budúci povinný z vecného bremena :
Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078
V zastúpení: JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Budúci oprávnený z vecného bremena :
Stredoslovenská distribučná , a. s.
So sídlom pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina
IČO: 36442151
V zastúpení : Ing. Milan Miškár – oprávnený k podpisu na základe poverenia

7. Rôzne
8. Záver rokovania
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 10 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a
dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Úprava rozpočtu k 31.12.2020
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na
roky 2022- 2023.

5. Schválenie zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej
stratégie Udržateľného mestského rozvoja ,, Žilina“
6. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi :
Budúci povinný z vecného bremena :
Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078
V zastúpení: JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Budúci oprávnený z vecného bremena :
Stredoslovenská distribučná , a. s.
So sídlom pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina
IČO: 36442151
V zastúpení : Ing. Milan Miškár – oprávnený k podpisu na základe poverenia
7. Rôzne
8. Záver rokovania
Výsledok hlasovania:

za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 43/ 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

K bodu č. 3.:
Úprava rozpočtu k 31.12.2020
K tomuto bodu programu predniesla ekonómka obce Monika Klimová krátku dôvodovú
správu.

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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 44/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu k 31.12.2020.
K bodu č. 4.:
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 20222023.
Návrh programového rozpočtu obce na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023
bol vyvesený na úradnej tabuli v 15-dňovej lehote pred rokovaním. Návrh sa zverejnil v tej
istej dobe aj na internetovej stránke obce. Dňom vyvesenia návrhu programového rozpočtu
obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 začala plynúť lehota, počas
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky ,
alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. K uvedenému návrhu nebola v stanovenej lehote
daná pripomienka. V zmysle § 11 ods. 4. pís. g, zákona o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo sa uznáša na programový rozpočet obce na rok 2021 a viacročný rozpočet na
roky 2022 – 2023. Na prijatie programového rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného
rozpočtu obce na roky 2022-2023 je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
poslancov.
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 pripomienky, starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
ukončila diskusiu a dala hlasovať.
Výsledok hlasovania:

za: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 45/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet obce na rok
2021 a viacročný rozpočet na roky 2022- 2023.

K bodu č. 5.:
Schválenie zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie
Udržateľného mestského rozvoja ,, Žilina“

V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov je existencia PHSR podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu
a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce. Aktuálne platným rozvojovým
dokumentom obce je „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Višňové“.
Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „územie UMR“) je územie jadrového
mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna
spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového
potenciálu a riešenie problémov.
Podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu, EŠIF a doplnkových zdrojov
pre rozvojové projekty obce bude spracovanie Integrovanej územnej stratégie Územia
mestského rozvoja Žilina v spolupráci s ďalšími obcami, ktoré sú členmi Kooperačnej
rady UMRŽ. Podmienky vzájomnej spolupráce definuje predkladaná Zmluva
o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie.
Z uvedených dôvodov navrhujeme Zmluvu o spolupráci na príprave a implementácii
Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „ Žilina“ schváliť
a poverujeme starostku obce jej podpísaním.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 46/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci na príprave
a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja ,, Žilina“

K bodu č. 6.:
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi :
Budúci povinný z vecného bremena :
Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078

V zastúpení: JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Budúci oprávnený z vecného bremena :
Stredoslovenská distribučná , a. s.
So sídlom pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina
IČO: 36442151
V zastúpení : Ing. Milan Miškár – oprávnený k podpisu na základe poverenia
Obci Višňové bola dňa 04.12.2020 doručená žiadosť, žiadateľom ELSPOL – SK s. r. o. , so
sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo .
Spoločnosť SDD a. s., ako majiteľ a prevádzkovateľ elektrických staníc a elektrických vedení
na území stredného Slovenska pripravuje stavebné objekty : 11676 Višňové – Lysnár –
Predĺženie a rekonštrukcia NN . Rekonštrukciou NN vzdušnej siete sa odstráni zlý fyzický
stav podperných bodov vzdušnej NN siete a navýši sa prenosová kapacita elektrických
zariadení. Predlžením NN zemnej siete sa vybuduje nový káblový rozvod pre prepojenie
budúcich odberateľov elektrickej energie pre RD.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je nevyhnutným dokladom
k vybaveniu stavebného povolenia .
Návrh zmluvy bol súčasťou príloh k dnešnému rokovaniu obecného zastupiteľstva.
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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: Dušan Paur

Uznesenie č. 47/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi :
Budúci povinný z vecného bremena :
Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078
V zastúpení: JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Budúci oprávnený z vecného bremena :
Stredoslovenská distribučná , a. s.
So sídlom pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina
IČO: 36442151
V zastúpení : Ing. Milan Miškár – oprávnený k podpisu na základe poverenia

K bodu č. 7.:
Rôzne
Schválenie žiadosti, žiadateľom Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové č.
801 o sociálnu výpomoc v roku 2020 na základe VZN č. 23/2019 .
Na základe posudzovania žiadosti finančná komisia doporučuje vyplatenie jednorazovej
sociálnej pomoci vo výške 400 EUR.
K tomuto bodu programu predniesla
Bolibruchová krátku dôvodovú správu.

predsedníčka

sociálnej

komisie

Mgr.

Zuzana

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: 7 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

Uznesenie č. 48/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie jednorazovej sociálnej
pomoci vo výške 400 EUR pre žiadateľa: Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom
Višňové č. 801, 013 23 Višňové.
K bodu č. 8.:
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program zasadnutia obecného
zastupiteľstva obce v znení tak, ako bol na zasadnutí schválený bol vyčerpaný a preto
poďakovala prítomným za účasť a uzavrela zasadnutie.
Zapísala: Zuzana Mičkyová

Overovatelia:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

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

Dušan Paur

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

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

Výpis zo zasadnutia č. 7/2020
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 17.12.2020
Uznesenie č. 43/ 2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 44/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu k 31.12.2020.
Uznesenie č. 45/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo programový rozpočet obce na rok
2021 a viacročný rozpočet na roky 2022- 2023.
Uznesenie č. 46/2020 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o spolupráci na príprave
a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja ,, Žilina“
Uznesenie č. 47/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena medzi :
Budúci povinný z vecného bremena :
Obec Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078
V zastúpení: JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Budúci oprávnený z vecného bremena :
Stredoslovenská distribučná , a. s.
So sídlom pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina
IČO: 36442151
V zastúpení : Ing. Milan Miškár – oprávnený k podpisu na základe poverenia
Uznesenie č. 48/2020 - Obecné zastupiteľstvo schválilo vyplatenie jednorazovej sociálnej
pomoci vo výške 400 EUR pre žiadateľa: Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom
Višňové č. 801, 013 23 Višňové.

