ZÁPISNICA č. 2/2022
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.03.2022
Prítomní:

JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce
Mgr. Zuzana Bolibruchová
Ľubomír Fürberger
Jaroslav Gaško - Ospravedlnený
Karol Kosa
Juraj Majtán –
Milan Miklo – Ospravedlnený
Dušan Paur
Oskar Paur – Ospravedlnený
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 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: Mgr. Zuzana Bolibruchovú a Ľubomíra Furbergera a ako
zapisovateľku Zuzanu Mičkyovú.
K bodu č. 2.:
Zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou na deň 03.03.2022 o 1700 v zasadačke
obecného úradu vo Višňovom. Súčasťou pozvánky bol aj návrh rokovacieho programu, ktorý
obsahuje 10 bodov:
Návrh programu:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
4. Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2022
5. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie zábrany , žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD.,
Višňové 386, 013 23 Višňové
6. Schválenie zmluvy č. 50/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa §50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :
Budúci povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové č. 556, 013
23, V zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078

Budúci oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. ,
so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , V zastúpení Ing. Tatiana Štrbová a Ing.
Miroslav Kundrík, IČO: 36 672 297
7. Schválenie žiadosti o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme ,
žiadateľom : Kinet s. r. o. , so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 , IČO:
36 668 940
8. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa
§50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
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
9. Rôzne
10. 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. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
3. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
4. Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2022
5. Prerokovanie žiadosti o vybudovanie zábrany , žiadateľom : Ing. Marián Stopka,
PhD., Višňové 386, 013 23 Višňové
6. Schválenie zmluvy č. 50/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena podľa §50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :
Budúci povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové č. 556,
013 23, V zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Budúci oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie
a. s. , so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , V zastúpení Ing. Tatiana
Štrbová a Ing. Miroslav Kundrík, IČO: 36 672 297

7. Schválenie žiadosti o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom
zeme , žiadateľom : Kinet s. r. o. , so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 ,
IČO: 36 668 940
8. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú
podľa §50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
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
9. Rôzne
10. Záver rokovania

Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 12/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
K bodu č. 3.:
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Obci Višňové bol dňa 07.02.2022 doručený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2022. Návrh plánu bol zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej
tabuli 09.02.2022 a zvesený 24.02.2022. K uvedenému návrhu neboli v stanovenej lehote
vznesené žiadne pripomienky.
V zmysle § 18 F ods. 1 písm b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti , ktorý
musí byť 15 dní pred rokovaním zverejnený spôsobom obci obvyklým.
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.

Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a dala
hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 13/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
K bodu č. 4.:
Schválenie čerpania rezervného fondu obce na rok 2022
Obec používa prostriedky rezervného fondu predovšetkým:
 na kapitálové

výdavky, t. j. na krytie schodku kapitálového rozpočtu,

 na splátky návratných

zdrojov financovania,

do majetku inej právnickej osoby pre prípad založenia alebo
zriadenia inej právnickej osoby,

 na pokrytie vkladov
 na iné

finančné operácie.

Prostriedky rezervného fondu môže obec použiť aj na bežné výdavky, a to v súlade so
zákonom č. 583/2004 Z. z.na tieto účely:
 ak

v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku VÚC, alebo na
likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou
okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu,

 na úhradu

záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rozpočtových
rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu vykázaného za
predchádzajúci rozpočtový rok.

Podmienkou použitia prostriedkov rezervného fondu je ich zapojenie do rozpočtu
prostredníctvom príjmových finančných operácií. Zostatok rezervného fondu tiež koncom
roka neprepadá, finančné prostriedky ostávajú na účte rezervného fondu alebo na bežnom účte
obce .
O použití rezervného fondu rozhoduje výlučne zastupiteľstvo, túto kompetenciu nie je možné
delegovať na žiadny iný orgán obce .
Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31.
decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov
aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto
období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS.
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: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 14/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných akcií v roku 2022 z rezervného fondu.

K bodu č. 5.:
Prerokovanie žiadosti o vybudovanie zábrany , žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD.,
Višňové 386, 013 23 Višňové
Obci Višňové bola dňa 17.02.2022 doručená žiadosť, žiadateľom : Ing. Mariánom
Stopkom PhD, bytom Višňové 386, 013 23 o umiestnenie rampy v blízkosti prístupovej cesty
– parcela E -KN č. 2537/1 vo vlastníctve obce Višňové.
Starostka obce citovala žiadosť a predložila poslancom obecného zastupiteľstva katastrálnu
snímku k nahliadnutiu .
Starostka obce JUDr. Marcela Halaganová v zmysle § 5 ods. 7 rokovacieho poriadku
otvorila diskusiu k uvedenému bodu programu.
V zmysle predloženej žiadosti Ing. Mariánom Stopkom PhD., navrhla starostka obce
poslancom OZ , predovšetkým členom stavebnej komisie , šetrenie žiadosti priamo na mieste.
Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky, starostka obce ukončila diskusiu a dala
hlasovať.
Výsledok hlasovania: za: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie č. 15/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo presúva žiadosť
o vybudovanie zábrany v blízkosti prístupovej cesty – parcela E -KN č. 2537/1 vo vlastníctve
obce Višňové, žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD., Višňové 386, 013 23 Višňové na
najbližšie rokovanie OZ. Starostka obce poverila stavebnú komisiu na miestne šetrenie.

K bodu č. 6.:
Schválenie zmluvy č. 50/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
§50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi :
Budúci povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové č. 556, 013 23,
V zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078

Budúci oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so
sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , V zastúpení Ing. Tatiana Štrbová a Ing. Miroslav
Kundrík, IČO: 36 672 297
Obci Višňové bol dňa 18.02.2022 doručený návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena. Budúci oprávnený má záujem vybudovať rekonštrukciu vodovodného
potrubia v rámci stavby ,, SVK Žilina – Višňové – zvýšenie kapacity vodovodu
a vybudovanie dotláčacej stanice „
Predmetom zmluvy sú pozemky vo vlastníctve obce Višňové, konkrétne parcely
registra C – KN č. 361,360 a 355 ( E-KN č. 2588) vo výmere pásme ochrany vodovodného
potrubia uloženého na citovaných pozemkoch. Pásmo ochrany vodovodného potrubia bude
presne stanovené geometrickým plánom, ktorý bude prílohou zmluvy o zriadení vecného
bremena.
Zriadenie vecného bremena bude bezodplatné.
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 číslo 16 /2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu č.
50/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa §50a Občianskeho
zákonníka medzi účastníkmi :
Budúci povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové č. 556, 013 23,
V zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Budúci oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so
sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , V zastúpení Ing. Tatiana Štrbová a Ing. Miroslav
Kundrík, IČO: 36 672 297

K bodu č. 7.:
Schválenie žiadosti o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme ,
žiadateľom : Kinet s. r. o. , so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 , IČO: 36 668 940
Dňa 11.02.2022 bola obci Višňové doručená žiadosť o udelenie súhlasu s umiestnením
rozvodov nad povrchom zeme, žiadateľom : Kinet s. r. o. , so sídlom Diviaky nad Nitricou,
972 25 , IČO : 36 668 940.
Optická sieť v prípade udelenia súhlasu bude realizovaná vzdušným rozvodmi , zo
strany SSD realizovaná v súlade s aktuálnym koridorom existujúcich elektrických vedení
a elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy SSD. Časť optickej trasy, ktorú zriaďuje
spoločnosť Kinet s. r. o. samostatne , má byť vedená aj mimo aktuálne existujúcich
koridorov nadzemných rozvodov, kde pre realizáciu je potrebný súhlas obce, ktorej

zastaveného územia sa plánovaná výstavba týka. Jedná sa o domové prípojky, smerujúce od
optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka.
K tomuto bodu programu predniesol poslanec Ľubomír Furberger 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: 6 poslancov
proti: 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie číslo 17/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť
o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme , žiadateľom : Kinet s. r. o. ,
so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 , IČO: 36 668 940.

K bodu č. 8.:
Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §50a
Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
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 31.01.2022 doručená zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena. Budúci oprávnený – Stredoslovenská distribučná a. s. , plánuje realizáciu
stavby ,, Višňové – Stred- Rozšírenie NNK“
Predmetom zmluvy je parcela registra E-KN č. 2431/1 – ostatná plocha o výmere 734
m2, vo vlastníctve obce Višňové. Výmera obmedzenia predstavuje 268 m2.
Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby porealizačným GP.
Zriadenie vecného bremena bude bezodplatné.

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 číslo 18/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo presúva žiadosť . resp.
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu upresnenia požiadaviek na
vyvolanom stretnutí , uzatvorenú podľa §50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
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. 9.:
Rôzne
9 . 1 . Schválenie kúpnej zmluvy č. 2021/Višňové/KZ/033/SO-V324-08,09 medzi
účastníkmi :
Predávajúci : Obec Višňové , Višňové č. 556, 013 23,
Halaganová – starostka obce , IČO: 00648078

V zastúpení JUDr. Marcela

Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , V zastúpení – Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA – predseda predstavenstva a Mgr.
Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
V zastúpení združenie SKANSKA SK a. s., so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava ,
Štatutárny orgán – Ing. Miroslav Potoč a Ing. Ivan Dimitrov, IČO: 31 611 788
Obci Višňové bola doručená žiadosť o schválenie kúpnej zmluvy, stavebníkom NDS a.
s. a Združenia SKANSKA z dôvodu trvalého záberu stavebného objektu V342-08 Kanalizácia
a dažďová detenčná nádrž a V342-09 Zjazd k detenčnej nádrži stavby ,, Diaľnica D1
Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.
Predmetom zmluvy sú novovytvorené parcely registra C- KN č. 2764/181 – ostatná
plocha o výmere 49 m2, C – KN č. 2764/189 – ostatná plocha o výmere 130 m2, ktoré boli
oddelené z pôvodnej parcely E -KN č. 2574 . Parcela C-KN č. 2764/187 – ostatná plocha
o výmere 100 m2 , oddelená z pôvodnej parcely E-KN č. 2573 vo vlastníctve obce Višňové.
Novovzniknuté parcely boli určené v nevyhnutnom rozsahu podľa dokumentácie na
zmenu stavby pred jej dokončením – objekty V342-08 A V342-09, na základe ktorej bol

spracovaný GP č. 474 183 97-205/2021, vyhotovený Ing. Jozefom Debnárom.
Podklad pre určenie ceny dohodou na základe znaleckého posudku je 14,34 eur – m2
, náhrada za predaj pozemku predstavuje 1,2 násobok náhrady určenej podľa všeobecných
predpisov, čo predstavuje finálnu sumu vo výške 4 801, 03 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 číslo 19/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu
zmluvu č. 2021/Višňové/KZ/033/SO-V324-08,09 medzi účastníkmi :
Predávajúci : Obec Višňové , Višňové č. 556, 013 23,
Halaganová – starostka obce , IČO: 00648078

V zastúpení JUDr. Marcela

Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , V zastúpení – Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA – predseda predstavenstva a Mgr.
Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva

9 . 2. Žiadosť o finančný príspevok k vybudovaniu – vyasfaltovaniu prístupovej cesty
k záhradkárskej osade Grance , žiadateľom Michal Slížik.
Predmetom žiadosti sú parcely registra C – KN č. 360 o výmere 182 m2 a parcela C – KN č.
356 o výmere 121 m2 vo vlastníctve obce Višňové.
Starostka obce 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: 0 poslancov
proti: 6 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Uznesenie číslo 20/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť
o finančný príspevok k vybudovaniu – vyasfaltovaniu prístupovej cesty k záhradkárskej osade
Grance , žiadateľom Michal Slížik a zaradilo uvedenú žiadosť do pasportu opráv miestnych
komunikácií podľa narušenia a potreby vybudovania miestnej komunikácie.

K bodu č. 10
Záver rokovania
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

Zapísala: Zuzana Mičkyová

Overovatelia:

Mgr. Zuzana Bolibruchová

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

Ľubomír Furberger

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

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

Výpis zo zasadnutia č. 2/2022
obecného zastupiteľstva obce Višňové
konaného dňa 03.03.2022
Uznesenie č. 12/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia obecného
zastupiteľstva tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
Uznesenie č. 13/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Uznesenie č. 14/2022 – Obecné zastupiteľstvo schválilo uhrádzanie všetkých pripravovaných
a realizovaných akcií v roku 2022 z rezervného fondu.
Uznesenie č. 15/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo presúva žiadosť
o vybudovanie zábrany v blízkosti prístupovej cesty – parcela E -KN č. 2537/1 vo vlastníctve
obce Višňové, žiadateľom : Ing. Marián Stopka, PhD., Višňové 386, 013 23 Višňové na
najbližšie rokovanie OZ. Starostka obce poverila stavebnú komisiu na miestne šetrenie.
Uznesenie číslo 16 /2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu č.
50/2022 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa §50a Občianskeho
zákonníka medzi účastníkmi :
Budúci povinný z vecného bremena : Obec Višňové, so sídlom Višňové č. 556, 013 23,
V zastúpení JUDr. Marcela Halaganová – starostka obce, IČO: 00648078
Budúci oprávnený z vecného bremena : Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. , so
sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina , V zastúpení Ing. Tatiana Štrbová a Ing. Miroslav
Kundrík, IČO: 36 672 297
Uznesenie číslo 17/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť
o udelenie súhlasu s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme , žiadateľom : Kinet s. r. o. ,
so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201, 972 25 , IČO: 36 668 940.
Uznesenie číslo 18/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo presúva žiadosť . resp.
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena z dôvodu upresnenia požiadaviek na
vyvolanom stretnutí , uzatvorenú podľa §50a Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:
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
Uznesenie číslo 19/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu
zmluvu č. 2021/Višňové/KZ/033/SO-V324-08,09 medzi účastníkmi :

Predávajúci : Obec Višňové , Višňové č. 556, 013 23,
Halaganová – starostka obce , IČO: 00648078

V zastúpení JUDr. Marcela

Kupujúci : Národná diaľničná spoločnosť , a. s. , so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava , V zastúpení – Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA – predseda predstavenstva a Mgr.
Jaroslav Ivanco – podpredseda predstavenstva
Uznesenie číslo 20/2022, na základe, ktorého obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť
o finančný príspevok k vybudovaniu – vyasfaltovaniu prístupovej cesty k záhradkárskej osade
Grance , žiadateľom Michal Slížik a zaradilo uvedenú žiadosť do pasportu opráv miestnych
komunikácií podľa narušenia a potreby vybudovania miestnej komunikácie.

