ZÁPISNICA č. 7/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2021
Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško- neprítomný PN
Karol Kosa
Juraj Majtán
Milan Miklo
Dušan Paur
Oskar Paur
Ing. Jozef Povrazník
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 osem poslancov, zastupiteľstvo je teda
uznášania schopné a spôsobilé rokovať.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová určila v zmysle § 5 ods. 6 rokovacieho
poriadku overovateľov zápisnice: Juraja Majtána a Dušana Paura, za zapisovateľa Janu
Rosincovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 15.12.2021 o 1700 v sále kultúrneho
domu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý obsahuje
17 bodov:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Úprava rozpočtu k 30.09.2021.
4.Úprava rozpočtu k 31.10.2021.
5.Úprava rozpočtu k 30.11.2021.
6.Úprava rozpočtu k 31.12.2021.
7.Žiadosť o súhlas o prerušenie prevádzky v Elokovanom pracovisku ako súčasť ZŠ s MŠ
Višňové 966 ( materská škola, školská jedáleň)
8.Žiadosť o dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov , žiadateľom : Základná
škola s materskou školou, Višňové 466, 013 23, V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ
9.Žiadosť o zabezpečenie asistenta učiteľa do Materskej školy, žiadateľom : ZŠ s MŠ Višňové
446, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966, 013 23 Višňové
10.Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce, žiadateľom : Rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Višňové , v zastúpení Mgr. Jozef Šimún – administrátor farnosti
11.Schválenie kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-1846/2021/Višňové/1856/úsek0130/Geodet-Real
medzi :
Predávajúci : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556, 013 23, V zastúpení JUDr. Marcela
Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , Štatutárny orgán : Ing. Juraj Tlapa- predseda predstavenstva a Ing. Miloš
Vanca – člen predstavenstva , IČO: 35919001

-212.Schválenie žiadosti o zmenu a doplnok územného plánu obce a začlenenie uvedených
pozemkov – CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na individuálnu bytovú
výstavbu , žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milan
Majtánik, bytom Višňové 665, 013 23 Višňové.
13.a.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové
č. 801 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019 .
b.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Andrea Holienková, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové
770 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019.
14.Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 25/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
15.Schválenie návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2022 – 2024.
16.Rôzne.
17.Záver rokovania.
V zmysle §5 odsek 10 rokovacieho poriadku starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
otvorila diskusiu o uvedenom programe.
Keďže neboli vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy starostka obce ukončila diskusiu a podľa
§5 ods.7 rokovacieho poriadku dala hlasovať o nasledovnom programe rokovania obecného
zastupiteľstva:
1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
2.Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3.Úprava rozpočtu k 30.09.2021.
4.Úprava rozpočtu k 31.10.2021.
5.Úprava rozpočtu k 30.11.2021.
6.Úprava rozpočtu k 31.12.2021.
7.Žiadosť o súhlas o prerušenie prevádzky v Elokovanom pracovisku ako súčasť ZŠ s MŠ
Višňové 966 ( materská škola, školská jedáleň)
8.Žiadosť o dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov , žiadateľom : Základná
škola s materskou školou, Višňové 466, 013 23, V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ
9.Žiadosť o zabezpečenie asistenta učiteľa do Materskej školy, žiadateľom : ZŠ s MŠ Višňové
446, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966, 013 23 Višňové
10.Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce, žiadateľom : Rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Višňové , v zastúpení Mgr. Jozef Šimún – administrátor farnosti
11.Schválenie kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-1846/2021/Višňové/1856/úsek0130/Geodet-Real
medzi :
Predávajúci : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556, 013 23, V zastúpení JUDr. Marcela
Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , Štatutárny orgán : Ing. Juraj Tlapa- predseda predstavenstva a Ing. Miloš
Vanca – člen predstavenstva , IČO: 35919001
12.Schválenie žiadosti o zmenu a doplnok územného plánu obce a začlenenie uvedených
pozemkov – CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na individuálnu bytovú
výstavbu , žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milan
Majtánik, bytom Višňové 665, 013 23 Višňové.
13.a.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové
č. 801 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019 .

-3b.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Andrea Holienková, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové
770 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019.
14.Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 25/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
15.Schválenie návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2022 – 2024.
16.Rôzne.
17.Záver rokovania.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 39/2021-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.

program

rokovania obecného

K bodu č.3: Úprava rozpočtu k 30.09.2021.
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke Ing. J. Brezániovej, aby predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 30. 9. 2021 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

+ 39 787
+ 30 228

/KZ 41/
prenájom, komunálny odpad
/KZ1AA1/ projekt učebne ZŚ

+ 3556
+ 799

/KZ1AA2/
/ KZ 111/

+
projekt učebne ZŚ
ZŠ + CHD

Celkové navýšenie príjmov + 74 370 €
bežné výdavky

+ 3346
/KZ111/
+ 103
/KZ11H/
+ 1 454,62 /KZ41/

fin. prostriedky zo ŠR , CHD
zostatok r. 2020 SOU
originálna kompetencie ZŠ –

odchodné
+ 30 228
+ 3 556

/KZ1AA1/
/KZ1AA2/

projekt učebne ZŠ
projekt učebne ZŠ

Celkové navýšenie výdavkov + 38 687,62 €
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave rozpočtu obce k 30.9.2021.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

-4Uznesenie č. 40/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.9.2021.
K bodu č. 4: Úprava rozpočtu k 31.10.2021.
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke Ing. J. Brezániovej, aby predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
K tomuto bodu programu poprosím Ing. Janku Brezániovú o krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 10. 2021 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
+
bežné výdavky
stabilizačné odmeny

Celkové navýšenie príjmov
+ 2 970 /KZ41/

originálne kompetencie ZŠ –

Celkové navýšenie výdavkov + 2 970 €
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave rozpočtu obce k 31.10.2021.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 41/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2021.
K bodu č. 5: Úprava rozpočtu k 30.11.2021
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke Ing. J. Brezániovej, aby predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 30. 11. 2021 v zmysle úst. § 14 ods. 2 zákona č.
583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v rozsahu
bežné
Celkové navýšenie príjmov
bežné výdavky
stabilizačné odmeny

+ 2 970

/KZ41/

+ 8 773,37 K/KZ41/

originálne kompetencie ZŠ –
originálna kompetencie ZŠ –

spolufinancovanie projektov
Celkové navýšenie výdavkov + 2 970 €
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave rozpočtu obce k 30.11.2021.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov

-5Uznesenie č. 42/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.11.2021.
K bodu č. 6: Úprava rozpočtu k 31.12.2021.
K tomuto bodu programu starostka obce JUDr. Marcela Halaganová udelila slovo hlavnej
kontrolórke Ing. J. Brezániovej, aby predniesla poslancom krátku dôvodovú správu.
Úprava rozpočtu Obce Višňové ku dňu 31. 12. 2021 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:
+ 8 773,37 K/KZ41/

originálna kompetencie ZŠ – spolufinancovanie projektov

+Návrh navýšenia rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ a MŠ
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o úprave rozpočtu obce k 31.12.2021.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 43/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2021.
K bodu č.7: Žiadosť o súhlas o prerušenie prevádzky v Elokovanom pracovisku ako súčasť
ZŠ s MŠ Višňové 966 ( materská škola, školská jedáleň).
Dňa 02.12.201 bola obci Višňové doručená žiadosť o súhlas o prerušenie prevádzky
v Elokovanom pracovisku ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966, na dobu od 20.12.2021 do
22.12.2021 vrátane, z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a vysokej chorobnosti detí MŠ.
Z tohto dôvodu je nerentabilné prevádzkovať celú budovu MŠ a školskú jedáleň. Prevádzka
MŠ by bola obnovená 03.01.2022.
K tomuto bodu programu udelila slovo starostka obce JUDr. Marcela Halaganová poslankyni
Mgr. Zuzane Bolibruchovej, aby predniesla krátku dôvodovú správu.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať
o schválenie žiadosti
prerušenie prevádzky
v Elokovanom pracovisku ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966 ( materská škola, školská jedáleň)
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 44/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prerušenie prevádzky ZŠ
s MŠ Višňové 966 na dobu od 20.12.2021 do 22.12.2021 vrátane.
K bodu č. 8: Žiadosť o dofinancovanie mzdových a prevádzkových nákladov , žiadateľom :
Základná škola s materskou školou, Višňové 466, 013 23, V zastúpení Mgr. Ján Šimko –
riaditeľ ZŠ s MŠ.
Dňa 09.12.2021 bola obci Višňové doručená žiadosť o dofinancovanie mzdových
a prevádzkových nákladov, žiadateľom : Základná škola s materskou školou, Višňové 446,
V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ.

-6Z dôvodu zníženia výšky dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Višňové, žiadateľ
žiada o dofinancovanie rozdielu vo výške 31 728 , 00 EUR.
Obec Višňové na základe žiadosti požiadala audítorku Ing. Máriu Kasmanovú o vykonanie
finančnej kontroly formou auditu za rok 2021 z dôvodu úplného prehľadu čerpania finančných
prostriedkov poskytnutých obcou. Po skončení auditu bude tento predložený poslancom
obecného zastupiteľstva na najbližšom rokovaní.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať
schválení žiadosti o dofinancovanie mzdových
a prevádzkových nákladov , žiadateľom : Základná škola s materskou školou, Višňové 466, 013
23, v zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 45/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dofinancovanie
mzdových a prevádzkových nákladov , žiadateľom : Základná škola s materskou školou,
Višňové 466, 013 23, v zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ Višňové.
K bodu č. 9: Žiadosť o zabezpečenie asistenta učiteľa do Materskej školy, žiadateľom : ZŠ
s MŠ Višňové 446, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966, 013 23 Višňové.
Dňa 25.11.2021 bola obci Višňové doručená žiadosť, žiadateľom: Základná škola s materskou
školou, Višňové 466, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966, 013 23 Višňové
V zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ o zabezpečenie asistenta učiteľa do Materskej
školy Višňové na základe prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na
diagnostický pobyt, druhé dieťa je v diagnostickom procese. Zákonní zástupcovia oboch detí
prejavili záujem, aby predprimárne vzdelávanie absolvovali v bežnej materskej škole v mieste
svojho bydliska. Z tohto dôvodu je pre zabezpečenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu
potrebný asistent učiteľa minimálne v čase od 08 do 12:00 hod.
K tomuto bodu programu predniesla krátku dôvodovú správu Mgr. Zuzana Bolibruchová.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať schválení žiadosti o zabezpečenie asistenta učiteľa do
Materskej školy, žiadateľom ZŠ s MŠ Višňové 446, Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ
s MŠ Višňové 966, 013 23 Višňové.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 46/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o zabezpečenie asistenta
učiteľa do Materskej školy, žiadateľom ZŠ s MŠ Višňové 446, Elokované pracovisko ako
súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966.

-7K bodu č. 10: Žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu obce, žiadateľom : Rímskokatolícka
cirkev – Farnosť Višňové , v zastúpení Mgr. Jozef Šimún – administrátor farnosti.
Obci Višňové bola dňa 25.11.2021 doručená žiadosť, žiadateľom : Rímskokatolícka cirkev –
Farnosť Višňové , v zastúpení Mgr. Jozef Šimún – administrátor farnosti o finančnú dotáciu
z rozpočtu obce pre Farnosť Višňové na vykrytie časti dlhu voči zhotoviteľovi za stavbu novej
farskej budovy.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Poslanci sa v tomto bode zhodli na tom, že by mala byť schválená účelovo viazaná finančná
dotácia z rozpočtu obce nie na vykrytie časti dlhu na stavbu novej farskej budovy, ale na
kultúrnu pamiatku ,, Kostol sv. Mikuláša “ vo výške 5 000 EUR.
Starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7 rokovacieho poriadku dala hlasovať c
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 47/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o účelovo viazanú finančnú
dotáciu z rozpočtu obce vo výške 5 000 EUR na kultúrnu pamiatku,, Kostol sv. Mikuláša “vo
Višňovom.
K bodu č. 11:
Schválenie kúpnej zmluvy č. 30201/KZ-1846/2021/Višňové/1856/úsek0130/Geodet-Real
medzi :
Predávajúci : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556, 013 23, v zastúpení JUDr. Marcela
Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , Štatutárny orgán : Ing. Juraj Tlapa- predseda predstavenstva a Ing. Miloš
Vanca – člen predstavenstva , IČO: 35919001
Obci Višňové bola dňa 04.11.2021 doručená výzva na uzatvorenie zmluvy o prevode
vlastníctva.
NDS zabezpečuje pre stavbu diaľnice – rýchlostnej cesty ,,D1 Višňové – Dubná
Skala“ majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Višňové.
Premetom výzvy je návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva častí pozemkov
oddelených GP č. 363 155 583-024-2007 vyhotoveným spoločnosťou GEO3 s. r. o.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení kúpnej zmluvy č 30201/KZ-1846/2021
Višňové /1856/úsek 0130/ Geodet- Real medzi:
Predávajúci : Obec Višňové, so sídlom Višňové 556, 013 23, v zastúpení JUDr. Marcela
Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , Štatutárny orgán : Ing. Juraj Tlapa- predseda predstavenstva a Ing. Miloš
Vanca – člen predstavenstva , IČO: 35919001
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č. 12:.Schválenie žiadosti o zmenu a doplnok územného plánu obce a začlenenie
uvedených pozemkov – CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3 na
individuálnu bytovú výstavbu , žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9, 010
01 Žilina a Milan Majtánik, bytom Višňové 665, 013 23 Višňové.
Obci Višňové bola dňa 09.12.2021 doručená žiadosť o zmenu a doplnok územného plánu obce
a začlenenie uvedených pozemkov – CKN č. 44/4 , 2541/5 ,2616/7, 2616/5,2616/6,44/2 a 44/3
na individuálnu bytovú výstavbu , žiadateľom : WFG Trade s. r. o. , so sídlom Daxnerova 9,
010 01 Žilina a Milan Majtánik, bytom Višňové 665, 013 23 Višňové.
Vlastníci uvedených pozemkov žiadajú o začlenenie do ÚP s funkčným využitím určeným na
individuálnu bytovú výstavbu. Uvedené pozemky sú v územnom pláne obce zadefinované ako
územie určené na budúci cintorín.
V prípade obstarania zmeny v územnom pláne obce Višňové, sa žiadatelia zaväzujú , že
pozemky , parcely registra C-KN č. 48/4 – ostatná plocha o výmere 58 m2, C-KN č. 2300/78 –
TTP o výmere 536 m2, C-KN č. 2400/129 – orná pôda o výmere 5234 m2 a C-KN č. 2556/30
– zastavaná plocha a nádvorie bezodplatne prevedú do vlastníctva obce Višňové.
Na základe skutočností bolo zistené, že pôvodný vlastník bol ukrátený na svojom vlastníckom
práve a to konkrétne pán Ján Paur, Višňové č. 525, ktorý doručil dňa 14.12.2021 žiadosť
starostke obce a poslancom. Z uvedeného dôvodu starostka obce zvolala jednanie so
žiadateľom p. Milanom Majtánikom a oboznámila ho so žiadosťou, ktorá bola doručená
poslancom OZ a starostke.
Preto starostka obce navrhla poslancom OZ, aby uvedený bod bol presunutý na najbližšie
rokovanie OZ a to do doby spísania mimosúdnej dohody žiadateľom a poškodeným. Tiež
v rámci právnej ochrany obce pred hocijakým súdnym sporom žiada starostka obce poslancov
o opätovné prehodnotenie na najbližšom zasadnutí OZ.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení presunutia žiadosti.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 49/2021 – Obecné zastupiteľstvo presúva na ďalšie rokovanie OZ žiadosť
o zmenu a doplnok územného plánu obce a začlenenie pozemkov CKN č. 44/4, 2541/5,
2616/7,2616/5,2616/6, 44/2, a 44/3 na individuálnu bytovú výstavbu, žiadateľom WFG Trade
s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milana Majtánika bytom Višňové č. 665.
K bodu č. 13:
13.a.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Eva Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové
č. 801 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019 .
b.) Schválenie žiadosti, žiadateľom Andrea Holienková, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové
770 o sociálnu výpomoc v roku 2021 na základe VZN č. 23/2019.
a) Na základe posudzovania žiadosti finančná komisia doporučuje vyplatenie jednorazovej
sociálnej pomoci vo výške 400 EUR pre pani Evu Komačkovú
b) Na základe posudzovania žiadosti finančná komisia doporučuje vyplatenie jednorazovej
sociálnej pomoci vo výške 250 EUR pre pani Andreu Holienkovú
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Paur, Anna Majtániková, Karol Kosa, Monika Klimová a Ing. Jana Brezániová. Predmetom
tejto komisie bolo posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci za rok 2021 na základe
VZN č. 23/2019.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení žiadostí o vyplatenie jednorazovej sociálnej
pomoci v celkovej výške 650 EUR.
a)vo výške 400 EUR pre pani Evu Komačkovú, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové č. 801
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
b)vo výške 250 EUR pre pani Andreu Holienkovú, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové 770
Uznesenie č. 50/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie jednorazovej sociálnej
pomoci v celkovej výške 650 EUR.
a)vo výške 400 EUR pre pani Evu Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové č. 801
b)vo výške 250 EUR pre pani Andreu Holienkovú, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové 770
K bodu č. 14: Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 25/2021 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh VZN obce č. 25/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady 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 VZN obce č. 25/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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 VZN. Na prijatie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
Celkové náklady na komunálny odpad za rok tvoria sumu: 73 665,465 EUR, z toho Združenie
obcí Rajecká dolina 7 490 EUR. Celkové výmery za rok 2021 tvoria sumu 31 436,93 EUR.
Rozdiel tvorí suma 42 228,53 EUR. Na základe uvedených skutočností obec pristúpila
k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady. Jednotlivé sadzby poplatkov sú uvedené v návrhu
VZN č. 25/2021.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení VZN č. 25/2021 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 51/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 25/2021 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 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 viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 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 návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2022 –
2024. Na prijatie návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2022 – 2024 je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
K schváleniu návrhu viacročného programového rozpočtu zasadala dňa 08.12.2021 finančná
komisia za účasti Karola Kosu, Ľubomíra Furbergera, hlavnej kontrolórky Ing. Jany
Brezániovej a Moniky Klimovej, kde prebrali návrh rozpočtu obce Višňové na roky 20222024. Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu a zobrať na vedomie viacročný programový
rozpočet obce.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení návrhu viacročného programového rozpočtu
na roky 2022 – 2024.
Výsledok hlasovania: za: 8 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 52/2021- Obecné zastupiteľstvo schválilo viacročný programový rozpočet na roky
2022-2024.
K bodu č. 16: Rôzne.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová predniesla poslancom na schválenie zmluvu
o zriadení vecného bremena medzi:
Povinný z vecného bremena:
Obec Višňové, so sídlom Višňové 556, 013 23, v zastúpení JUDr. Marcela Halaganová –
starostka obce, IČO: 00648078
Oprávnený z vecného bremena:
Martins Group s.r.o. Na Straník 952/2, 013 01 Teplička nad Váhom- IČO : 48011380, Martin
Bollo- konateľ.
Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom v podiele 1/1-ina nehnuteľnosti v k.ú.
Višňové, zapísané na LV 1926 ako:
-pozemok parc.č. KNC 1832- ostatná plocha o výmere 541 m2
-pozemok parc.č. KNC 1830/1- ostatná plocha o výmere 546 m2
Zriadenie vecného bremena spočíva v práve výstavby a rozšírenia verejného vodovodu
a v práve vstupu za účelom výstavby vodovodu, jeho opráv a údržby.
V zmysle §5 ods. 7 rokovacieho poriadku otvorila starostka obce JUDr. Marcela Halaganová
diskusiu k uvedenému bodu programu.
Keďže nikto nemal pripomienky starostka obce ukončila diskusiu a podľa §5 ods.7
rokovacieho poriadku dala hlasovať o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena.
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proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 53/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremenarozšírenie verejného vodovodu, parc.č. KNC 1832 a KNC 1830/1 v k.ú. Višňové.
K bodu č. 17: Záver rokovania.
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová konštatovala, že program obecného zastupiteľstva
dňa 15.12.2021 v znení tak ako bol schválený bol vyčerpaný a preto poďakovala poslancom za
účasť na rokovaní.
.
Zapísala: Jana Rosincová

Overovatelia:

Juraj Majtán ..............................................
Dušan Paur ..............................................

JUDr. Marcela Halaganová
starostka obce

Výpis uznesení zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2021

Uznesenie č. 39/2021-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 40/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.9.2021.
Uznesenie č. 41/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2021.
Uznesenie č. 42/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.11.2021.
Uznesenie č. 43/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2021.
Uznesenie č. 44/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prerušenie prevádzky ZŠ
s MŠ Višňové 966 na dobu od 20.12.2021 do 22.12.2021 vrátane.
Uznesenie č. 45/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o dofinancovanie
mzdových a prevádzkových nákladov , žiadateľom : Základná škola s materskou školou,
Višňové 466, 013 23, v zastúpení Mgr. Ján Šimko – riaditeľ ZŠ s MŠ Višňové.
Uznesenie č. 46/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o zabezpečenie asistenta
učiteľa do Materskej školy, žiadateľom ZŠ s MŠ Višňové 446, Elokované pracovisko ako
súčasť ZŠ s MŠ Višňové 966.
Uznesenie č. 47/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o účelovo viazanú finančnú
dotáciu z rozpočtu obce vo výške 5 000 EUR na kultúrnu pamiatku,, Kostol sv. Mikuláša “vo
Višňovom.
Uznesenie č. 48/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu zmluvu č. 30201/KZ1846/2021 Višňové 1856/úsek 0130/.
Uznesenie č. 49/2021 – Obecné zastupiteľstvo presúva na ďalšie rokovanie OZ žiadosť
o zmenu a doplnok územného plánu obce a začlenenie pozemkov CKN č. 44/4, 2541/5,
2616/7,2616/5,2616/6, 44/2, a 44/3 na individuálnu bytovú výstavbu, žiadateľom WFG Trade
s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina a Milana Majtánika bytom Višňové č. 665.
Uznesenie č. 50/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie jednorazovej sociálnej
pomoci v celkovej výške 650 EUR.
a)vo výške 400 EUR pre pani Evu Komačková, nar. 01.01.1964 , trvale bytom Višňové č. 801
b)vo výške 250 EUR pre pani Andreu Holienkovú, nar. 09.01.1974, trvale bytom Višňové 770.
Uznesenie č. 51/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 25/2021 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 52/2021- Obecné zastupiteľstvo schválilo viacročný programový rozpočet na roky
2022-2024.
Uznesenie č. 53/2021- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremenarozšírenie verejného vodovodu, parc.č. KNC 1832 a KNC 1830/1 v k.ú. Višňové.

