
 

 

Obec nezabudla ani na tých najmenších.  
Na detskom ihrisku pribudol nový komplex preliezačiek. 

 
 

      

     V prvej polovici augusta prebehla v našej obci 

revitalizácia detského ihriska. 

     Súbor preliezok nadchne najmä malinké detičky, tie 

musia prejsť po rebríkoch, zdolať úzky mostík a nakoniec 

majú moţnosť zošmyknúť sa na šmýkľavke. Pre väčších 

je vytvorená lezecká a lanová stena, kde okrem ich 

zdolania sa tieţ dajú skúšať rôzne premety. Vo výbave sa 

nachádza aj mini domček s okienkom, vo vrchnej časti sú 

umiestnené doplnky ku hrám, konkrétne hrací telefón 

a kormidlo. 
     Veríme, ţe táto atrakcia prinesie radosť nie len našim 

detičkám, ale aj mamičky, ktoré tu s nimi prichádzajú si 

takto trošku oddýchnu od beţných domácich povinností 

a porozprávajú sa, či vymenia skúseností so svojimi 

kamarátkami.                                                              (MM) 

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor využite na 
zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho 
presunúť myšou.] 
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      VISOLAJSKÉ  NOVINKY 



Zo školských lavíc Krízová situácia 
 

    „Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány otvára. 
Všetkých žiakov veľkých, malých, do náručia zvoláva.“  
                                                (Opäť v škole. Elena Čepčeková) 
      
      Významnou udalosťou v ţivote detí je ich prvý školský 

deň. V tomto školskom roku sa v našej obci na nové vedomosti 

teší týchto sedem prváčikov:   

•   Brandibúr Roman 

•   Brezničanová Kristína 

•   Bulica Pavol 

•   Kolárik Lukáš 

•   Kozák Lukáš 

•   Krajčiová Klára 

•   Závadová Mária                   (MM) 

 

 

Významné životné jubileum 
 

     Členovia regionálnej pobočky PV ZPKO Ilava, predseda 

Ing. Porubčan, pani Jancová a pani Hoštáková z Trenčína, pán 

starosta obce Visolaje Vincenc Hrenák prišli pozdraviť 

a pogratulovať pani Anne Zackovej, ktorá v penzióne Katka 

v Povaţskej Bystrici oslavovala 90-te narodeniny. 

     Pani Zacková sa slávnostne podpísala do obecnej kroniky, 

pospomínala na svoj ťaţký ţivot, na perzekúcie zo strany 

komunistickej justície, ale i na rok 2009, keď jej bolo udelené 

čestné uznanie za významné zásluhy o demokraciu a ľudské 

práva v boji proti komunistickej moci. Gratulanti jej popriali 

dobré zdravie a ešte dlhé roky ţivota.  
                           Ing. Stano Porubčan 

 

    Koncom júna po prívalovom daţdi nastal pre niektorých 

obyvateľov našej obce, konkrétne časti Kráčiny krízový stav, 

zatopilo im záhrady. Vedenie obce promptne vzniknutú 

situáciu riešilo, a to prehĺbením potoka, ktorý vedie poza tieto 

domy. Tento potôčik, určený práve na odtok daţďovej vody 

bol dlhší čas zanesený rôznym odpadom, ktorý tam ľudia 

hádzali pri čistení a obrábaní svojich políčok, taktieţ 

stavebným materiálom a igelitmi. Dúfajme, ţe podobná 

situácia, uţ nevznikne.                       (MM)   
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografie slúžia na porovnanie stavu potoka) 
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Obec sa zveľaďuje, pribudla časť verejného 
osvetlenia, buduje sa dopravné ihrisko

 
     Osvetlenie ulice smerom ku kaplnke nadobudlo reálnu podobu, 

spustené bolo 23. septembra 2018. Potreba uspokojiť obyvateľov 

novostavieb bola primárnym cieľom pri jeho budovaní, nakoľko 

prispeje k hodnotnejšiemu ţivotu, hlavne vo večerných hodinách. 

     Ďalším aspektom, ktorý stojí za vybudovaným osvetlenia je snaha o 

namontovanie kamery, pomocou ktorej sa zabezpečí kontrola 

a opatrenie na zamedzenie vývozu odpadov do prírody.  

 

     V areály školy momentálne prebiehajú práce súvisiace s výstavbou 

dopravného ihriska (pozri fotografiu).                                            (MM)

 

Žiť tam, kde bývam 
 

     Také jednoduché a také komplikované zároveň. Kaţdý túţime bývať lepšie, krajšie, honosnejšie. Túţime tak aj ţiť? Veci, ktoré 

nadobúdame slúţia nám alebo my slúţime im? Kto si uţ kladie takéto nezmyselné otázky? 

     V pamäti mám zakódované slová môjho učiteľa, kamaráta, poradcu (v témach odborných), no predovšetkým múdreho 

a dobrého človeka: Podľa námestia či námestíčka spoznáš zmýšľanie „konšelov“ (rozumej: dnešné obecné zastupiteľstvo) a podľa 

cintorína zmýšľanie obyvateľov. Reprezentatívna ukáţka dediny aj mesta, platná nadčasovo. Uţ dlhší čas hľadám odpoveď na 

otázku, kde by som pozvala priateľov, čo chcú spoznať Visolaje. Kultúrne i technické pamiatky nám zbúrali. Nové – sme 

nevybudovali. S turistickými návštevami teda nerátame. Potešila som sa z malého sprievodcu, skôr letáčika, Putovanie za 

veľkomoravskou tradíciou – Cyrilo-metodská cesta, kde pod bodom 23 je záznam: Sverepec – Visolaje – Beluša, slovanské 

mohylníky. Ale kde ich hľadať? Kadiaľ sa za nimi vydať? (Zmienku o nich nájdeme aj v diele Juraja Martinku: Visolaje, kapitola 

Visolaje v predhistórii a protohistórii.) A nič viac. 

     Najobľúbenejším miestom vychádzok, meditácií či rozjímaní je priestor pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Šum listov 

starých, vysokých stromov dopĺňa atmosféru duševného i duchovného naplnenia. Pamätám si na jej vysvätenie v roku 1949, na 

dôvody výberu jej vybudovania na kríţnych cestách smerujúcich na lazy Pápeţov, Krškov, Moškov. Potešili ma jej renovácie 

v rokoch 2010 a 2014, úprava okolia, vybudovanie odpočinkového zariadenia s oplotením priestoru. Informačná tabuľa pred 

areálom oznamuje dátumy obnov, no chýba poďakovanie s informáciou o čine darcu doplňujúceho vybavenia, slúţiaceho 

návštevníkom pri osobných vychádzkach alebo spomienkových poboţnostiach, pri výročnej slávnosti zasvätenia Patrónke 

Slovenska. Niet ani priestoru (miestny cintorín vynímajúc), kde by minulosť porozprávala príbeh budúcnosti.  

     Taktieţ som sa potešila projektu s názvom Verejné priestranstvo pri studni. Predčasne. Po predchádzajúcom schválení 

v obecnom zastupiteľstve, poslanci tento uţ vypracovaný návrh projektu „zmietli zo stola“. Prečo? ... lebo... skultúrnenie 

spoločenského vedomia ešte nepreniklo do svedomia... 

     Môj dom – môj hrad. Osvedčená a jediná istota súčasníka, jediné pravidlo, čo sa v obci zakorenilo. Áno. Je radostné 

prechádzať uličkami Visolaj. Novovybudované aj zrekonštruované domy, záhrady, oplotenia manifestujú majetnosť aj vkus 

majiteľov, skrášľujú obec, potešia oko. Lenţe – prečo sa v okolí, teda uţ za plotom, nachádza mnoţstvo „čiernych skládok“? Keď 

sa pešo vyberiete ktorýmkoľvek chodníkom okolo malebnej obce, okrem Stráţovských vrchov a prameňov potokov napájajúcich 

rieku Pruţinku, natrafíte na neblahé poklady v podobe plastových fliaš, pohárikov, vriec, starého šatstva, starých pneumatík, kopy 

biologického odpadu... Aj to je reprezentácia zmýšľania obyvateľov obce. Takýto „majetok“ zanecháme potomkom? 

     Vo Visolajských novinkách č. 2/2018 ma zaujala krátka informácia o prevedení názornej ukáţky starostu obce vzdelávať 

ţiakov ZŠ v oblasti separovania plastov a iného odpadového materiálu. Ţiaľ, ocitol sa na „pranieri“ obecného zastupiteľstva. 

Zrátali mu aj ďalšie kroky vedúce ku kontrole odpadu. (Pravdepodobne zákony o ţivotnom prostredí, teda aj zavedenie triedeného 

odpadu v obciach a mestách SR nevpustili do zasadačky zastupiteľstva OcÚ.) 

     Usvedčila som sa, ţiadne návštevy nemôţem pozývať na mesiac august – ťaţko sa mi vysvetľuje, ţe v 21. storočí sa v našich 

zemepisných súradniciach bez „plynovej masky“ nenadýchnete čistého vzduchu, z plných pľúc. Obdobne nemoţno plánovať 

vychádzky okolo Visolajského potoka v neskorých sobotných večeroch. A na dôvaţok: pri cestovaní autobusom sa hneď na 

zastávkach SAD zahrajte na „slepú babu“ – vyplatí sa to! A propos: prezident republiky, primátori miest, starostovia obcí sú 

volení občanmi SR na 365 dní v roku a na 24 hodín denne – kedy im končí pracovná doma? (Nikdy nekončiace podnety na 

zbytočné otázky.) 

     Áno, chcem ţiť tam, kde bývam. Aj napriek tomu, ţe v istú jarnú noc mi pán „Dobroprajník“ vystrelil guľu plnú bahna, 

červíkov a neidentifikovateľnej chemickej zmesi do okna na druhom poschodí rodinného domu; ţe pred mesiacom som 

v zatvorenom záhradnom kompostéri našla darček v podobe veľkého vtáčieho hniezda z prútia a peria; aj napriek tomu, ţe po 

obecnej ceste len máloktorý vodič osobného auta dodrţuje zákonom povolenú rýchlosť, nedbajúc na bezpečnosť chodcov, najmä 

detí a dôchodcov. (Parkujúce vozidlá na verejných komunikáciách situáciu ešte zhoršujú).  

     Chcem, lebo verím v silu rozumu, viery a lásky – povedzme k svojmu blíţnemu. Chcem, lebo verím, ţe mladí z Visolaj 

v budúcom reţime dokáţu ţiť v takom hodnotovom systéme, kde dobro nevyhrá pre to, ţe je dobré, ale pre to, ţe ho bude dosť. 

     

                         Elena Bakošová            
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Novinky zo zasadnutia OZ
 

     Váţení spoluobčania, všetky informácie, zápisnice 

a uznesenia z OZ sú zverejnené na webovej stránke obce 

www.visolaje.sk. 
 

     V poradí 28. zasadnutie OZ sa konalo dňa 28. júna 2018, na 

ktorom bolo prítomných 5 poslancov (M. Budiač, P. Hija, M. 

Janek, Ing. A. Martinka, E. Trnovcová), 2 sa ospravedlnili.  

     Pán starosta všetkých privítal a rozšíril pôvodný program 

rokovania o body: 

- Určenie počtu poslancov, rozsah výkonu funkcie starostu 

a volebného okrsku na nasledujúce volebné obdobie 2018-

2022. 

- Ţiadosť o súhlas so stavbou rodinného domu. 

- Prejednanie nájomnej zmluvy na pozemok pri KD. 

     Poslanec pán Janek ţiadal o pridanie bodov: 

- Pozastavenie rekonštrukcie KD. 

- Nahrávanie zasadaní OZ. 

- Zahrnutie pozemku parc. KN – C 439/1 do rozšírenia 

ÚPN-O Visolaje. 

- OZ schválilo upravený program rokovania. 

     Správa o plnení uznesení sa pre krátky čas od posledného 

OZ nemohla predniesť, preto ju OZ presúva do najbliţšieho 

zasadania. 

 

     Odpredaj obecného pozemku p. Gabrišovi: 

     Pán právnik JUDr. Behro oboznámil prítomných o troch 

moţnostiach predaja obecného pozemku, konkrétne pri tomto 

predaji je moţnosť predaja pozemku hodného osobitného 

zreteľa, kde musí OZ podrobne špecifikovať dôvod hodný 

osobitného zreteľa. 

- OZ súhlasí so zverejnením zámeru predaja z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre p. Gabriša. 

Odpredaj obecného pozemku p. Polackému: 

     Pán právnik JUDr. Behro, vysvetlil, ţe aj v tomto prípade je 

ten istý predaj.  

     Pani Hijová vysvetľovala, ţe účelom p. Polackého je 

odkúpiť pozemok, pretoţe potrebuje spevniť plochu, aby tam 

mohol parkovať s kamiónom. 

      Pani Kostelná: je úbohé, aby sa predávali obecné pozemky, 

je tam plánovaná IBV a čo keď bude treba postaviť nejaký stĺp, 

nech si p. Polacký platí nájom.  

      Pán starosta povedal, ţe nech si p. Polacký spevní plochu, 

ţe to má dovolené. 

- OZ neschválilo odpredaj obecného pozemku p. Polackému. 

Odpredaj obecného pozemku p. Vachalíkovi 

     P. Vachalík ţiadal o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa 

pod cestou prvej triedy 1/61 o celkovej výmere cca 1510 m2 

z dôvodu výmeny pozemku. Vysvetlil prečo chce odkúpiť 

pozemok a vymeniť ho s SPF. 

      P. JUDr. Behro povedal, ţe je na zváţení obce, či takýto 

pozemok predá. 

      P. Janek sa spýtal na moţné riziká pri takomto odpredaji, 

na čo mu p. právnik odpovedal, ţe pri aktuálnom predaji nevidí 

reálne riziko- cestné teleso patrí SSC. 

     P. Vachalík môţe vypracovať ešte aj zmluvu, ţe cesta 

zostane v pôvodnom stave, aj geometrický plán na ţiadaných 

1510 m2. 

- OZ odkladá zámer predaja pozemku p. Vachalíkovi do 

nasledujúceho zastupiteľstva a poslanci poţiadali p. právnika 

a podrobné preskúmanie odpredaja pozemku. 

 

- OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. 

 

     P. poslanec Janek prečítal správu Komisie pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára, 

ţe majetkové priznania starostu obce, riaditeľa ZŠ s MŠ boli 

odovzdané v termíne a boli zaloţené do osobných spisov na 

OcÚ.  

- OZ berie na vedomie správu komisie o majetkovom priznaní. 

 

     P. Čáliková prečítala dôvodovú správu k určeniu počtu 

poslancov, rozsah funkcie starostu, počtu volebných obvodov: 

- OZ určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Visolaje v počte 7. (Pre obec od 

501 do 1000 obyvateľov zákon stanovuje 5 – 7 poslancov, 

v súčasností má obec Visolaje 963 obyvateľov.) 

- OZ vo Visolajoch určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) 

zákona SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na  celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Visolaje takto: 

a) plný pracovný úväzok 

b) rozsah výkonu funkcie starostu podľa zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa ostatných právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na činnosť najvyššieho výkonného orgánu obce 

a štatutárneho orgánu obce. 

- OZ vo Visolajoch určuje v obci Visolaje jeden volebný obvod 

 

     Pán starosta prečítal ţiadosť od p. Hiju o doplnení 

verejného osvetlenia: 

- od p. Kubišovej po p. Valicovú je to pribliţne v dĺţke 350 m. 

- od p. Štefanca po kultúrny dom je potrebné poţiadať Slov. 

distribučnú 

     Pán starosta súhlasil a predmetnú investíciu zahrnie do 

nasledujúceho rozpočtu 

- OZ berie na vedomie ţiadosť p. Hiju o doplnenie verejného 

osvetlenia. 

 

     Po prečítaní ţiadosti od p. Palkecha o súhlase so stavbou 

rodinného domu nastala rušná debata. Aj napriek tomu, ţe p. 

Palkech doniesol ţiadosť do rozšírenia Zmeny a doplnky č. 1 

neskoro tvrdil, ţe p. Kručaj mu prisľúbil zahrnutie jeho 

ţiadosti, p. Ľ. Hijová podotkla, ţe úlohou starostu je zbliţovať 

ľudí a nie rozprávať ako sa to nedá... aj p. Kostelná sa im 

snaţila vysvetliť, ţe naozaj prišli so ţiadosťou neskoro. 

Výmenu názorov prerušil p. Biel, ktorý vysvetlil, ţe moţnosť 

vypracovania zástavbovej štúdie, ktorá je potrebná k drobeniu 

parciel. Štúdia sa dá vyrobiť pre jednotlivé pozemky, je to pre 

urýchlenie postupu ţiadateľov – p. Hiju, P. Moškovú a p. 

Palkecha. 

     P. Ľ. Hijová ešte odôvodnila, prečo potrebuje súrne postaviť 

rodinný dom na pokraji lesa (zastupovala p. A. Hiju) – zlé 

spolunaţívanie so susedmi, je presvedčená, ţe pri jej ţiadosti 

373/2016 ohľadom preverenia kamerového systému na dome 

p. Hrušovského nejednal p. starosta v rámci zákona, ţe OcÚ je 

prvotný v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov 

SR. 

     P. Biel ešte dodal, ţe po vypracovaní zástavbovej štúdie to 

bude opäť predmetom schvaľovania OZ. 

- OZ súhlasí s vypracovaním štúdie pre p. Hiju, p. Moškovú, p. 

Palkecha. 
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     Poslanec p. Janek navrhol zvolať ľudí na stretnutie, kde sa 

vyjadria k rekonštrukcii kultúrneho domu. 

     P. Trnovcová poznamenala, ţe za 120 000€ si ľudia vedia 

predstaviť inú budovu, v strede obce – novú polyfunkčnú 

budovu 

- OZ súhlasilo so zvolaním stretnutia ohľadom rekonštrukcie 

KD (pozn. toto stretnutie občanov so starostom a poslancami 

sa konalo 4. 7. 2018) 

 

- OZ súhlasilo s nahrávaním zasadaní OZ. 

- OZ neschválilo Nájomnú zmluvu na pozemok – časť 

pozemku o výmere 62 m2 KN – C 372/13 p. Palkecha (cena 

nájmu mala byť 0,50 €/deň, pán starosta sa vyjadril, ţe daný 

pozemok obec nepotrebuje, do konca roka nebude uţ ţiadna 

akcia – zmluva bola vypracovaná do 31. 12. 2018). 

 

     Pri doplnení programu p. poslanec Janek ţiadal, aby parcela 

na strede obce (kde bývajú kolotoče a ktorá je vo výhľade – 

Areály a zariadenia verejnej nekomerčnej vybavenosti, 

pracovníčka OcÚ odpovedala, ţe parcela KN – C 439/1 je 

zahrnutá v ţiadosti o Zmeny a doplnky č. 2 za obec Visolaje. 

- OZ vzalo na vedomie zahrnutie parcely KN – C 439/1 do 

rozšírenia ÚPN-O 

 

 

      Dňa 25. júla 2018 sa konalo 29. zasadnutie OZ za 

prítomnosti 4 poslancov (M. Budiač, P. Hija, M. Janek, E. 

Trnovcová), 3 poslanci sa ospravedlnili. 

      P. starosta doplnil program rokovania o Odsúhlasenie 

začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 3. 

      P. Trnovcová ţiadala pridať body: 

- Zastavenie vydávania Visolajských noviniek do konca 

volebného obdobia 

- Zastavenie rekonštrukcie kultúrneho domu do konca 

volebného obdobia 

 

     P. starosta predniesol správu o plnení uznesení 

z predchádzajúcich dvoch zasadaní: 

- Bolo predloţené vyúčtovanie obecného motorového vozidla 

za posledné dva mesiace, p. hlavná kontrolórka skonštatovala, 

ţe je to v poriadku a preto sa nemusí inštalovať do vozidla 

GPS. 

- Potvrdenie pre p. Hiju a p. Moškovú, ţe daný pozemok je 

vyuţívaný na iné ako poľn. účely bolo vystavené obcou 25. 06. 

2018. 

- P. starosta informoval o stretnutí občanov so starostom 

a poslancami ohľadom rekonštrukcie KD konaného dňa 4. 7. 

2018. Na stretnutí bolo prítomných 53 občanov - hlasovalo 49. 

Za rekonštrukciu KD – 29 hlasov, za výstavbu nového KD – 

20 hlasov. 

- Lampa pri p. Richtárikovej bola vymenená. 

- Ohľadom vyuţívania pozemku pri rodinnom dome p. 

starostu: okrem spoločnej nehnuteľnosti je tam aj obecný 

pozemok. 

- Financovanie opravy cesty za potokom za obecným úradom 

boli predloţené materiály hl. kontrolórke, ktorá skonštatovala, 

ţe práce v minulom roku vykonávané firmou Sates Morava 

boli nedokončené. 

- Odpredaj pozemku p. Vachalíkovi sa odsúva so ďalšieho OZ, 

nakoľko nebolo moţné p. právnikom zhromaţdiť potrebné 

materiály kvôli dovolenkovému obdobiu. 

-     OZ vzalo túto správu na vedomie. 

 

     P. starosta predloţil poslancom na stretnutí dňa 23. 7. 2018 

Návrh na zmenu rozpočtu obce Visolaje na rok 2018 ku dňu 

30. 6. 2018. 

1. Výstavba zberného dvora. Rozpočtovaná schválená čiastka 

pre rok 2018 v sume 15 000€. Potreba navýšenia o 7 090€ 

vyplynula z titulu potreby navýšenia nákladov na zberný dvor.  

2. Prístavba kultúrneho domu. Rozpočtovaná schválená čiastka 

pre rok 2018 v sume 100 000€. Potreba navýšenia o 21 000€ 

vyplynula z výsledku výberového konania na stavebné práce. 

     Zvýšenie potreby kapitálových výdavkov na uvedené akcie 

spolu vo výške 28 090€ navrhujem hradiť pouţitím 

prostriedkov rezervného fondu cestou príjmových finančných 

operácií. 

- OZ schválilo zmenu rozpočtu na zberný dvor s navýšením o 7 

090€, neschválilo navýšenie o 21 000 € na prístavbu KD. 

 

     Dňa 24. 7. 2018 bola na OcÚ doručená ţiadosť o zmeny 

a doplnky k ÚPN-O Visolaje firmou Log Property – GIMAX 

Group. Zástupcovia firmy boli prítomní na zasadaní, bolo 

vysvetlené, ţe môţu ísť súbeţne aj ZaD č. 2 a ZaD č. 3, čím 

bude celý proces obstarávania urýchlený, nebude potrebné 

vypracovávať verejné obstarávanie a firmy Log Property 

zafinancuje vypracovanie Zmien a doplnkov.  

- OZ súhlasí so začatím obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 

k ÚPN-O Visolaje, ktorý bol schválený OZ uznesením č. 

12/2012 dňa 13. 9. 2012 a VZN č. 2/2012, na základe ţiadosti 

podanej dňa 24. 7. 2018 a evidovanej pod č. j. 2018-345. 

    Podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bude obec 

Visolaje poţadovať úplnú úhradu nákladov za obstarávanie 

Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Visolaje a Zmien a doplnkov 

č.32 ÚPN-O Visolaje od orgánov štátnej správy, orgánov 

samosprávnych krajov, obcí, fyzických a právnických osôb, 

ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie Zmien 

a doplnkov č. 3 ÚPN-O Visolaje. 

 

- OZ schválilo Komunitný plán sociálnych sluţieb, ktorý bol 

pre obec vypracovaný firmou Nobilis – Vida, bude zverejnený 

na stránke obce a zaslaný na VÚC. 

 - OZ schválilo návrh VZN č. 3/2018 o zavedení a poskytovaní 

elektronických sluţieb (na obecnej tabuli a webovej stránke bol 

zverejnený od 09. 07. 2018). 

 

     Dňa 09. 07. 2018 vedúca školskej jedálne predloţila návrh 

na nové finančné pásmo 4 na nákup potravín a úhradu 

poplatkov za stravovanie od 01. 09. 2018. 

- OZ schválilo obcou vytvorený návrh Dodatku č. 3/2015 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Visolaje, ktorý bol zverejnený na obecnej 

tabuli a webovom sídle od 11. 07. 2018. 

 

      Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa bol zverejnený od 09. 07. 2018, ale 09. 07. 2018 bola 

na OcÚ doručená ţiadosť od p. Jarošincovej, čím sa situácia 

skomplikovala, k danej veci poslal vyjadrenie obecný právnik: 

ţiadosť p. Gabriša o odkúpenie 39 m2 pozemku KNE č. 192, 

k. ú Visolaje vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v jeho 

záhrade a je ním dlhodobo obhospodarovaný. Zámer predať 

tento majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa priamo p. 

Gabrišovi bol na úradnej tabuli zverejnený 09. 07. 2018, tento 

predaj je moţné realizovať najskôr dňa 24. 07. 2018, vtedy je 

moţné odhlasovať súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej 

Strana 5                                             Obec informuje   



návrh bol OZ predloţený. Komplikáciou je, ţe dňa 09. 07. 

2018 bola na OcÚ doručená iná ţiadosť od p. Jarošíncovej 

o odkúpenie toho istého pozemku. Týmto pravdepodobne 

odpadol dôvod hodný osobitného zreteľa, preto povaţujeme 

odsúhlasenie predaja pozemku napr. len p. Gabrišovi za viac 

ako riskantné z pohľadu napadnuteľnosti zmluvy. OZ 

odporúčame, aby zváţilo všetky dôsledky svojho rozhodnutia, 

a to ekonomické, sociálne, medziľudské. Ako 

najspravodlivejšie sa javí odsúhlasiť predaj pozemku za 

najvyššiu ponúknutú cenu jednému z dvoch ţiadateľov. Takýto 

postup je v súlade so všetkými záujmami obce. Druhá verzia je 

moţnosť odpredaja pozemku do podielového spoluvlastníctva 

oboch ţiadateľov, kaţdému v podiele ½ celku. Oni by si 

následne medzi sebou museli geometrickým plánom a dohodou 

o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva riešiť reálne 

uţívanie toho pozemku. 

- OZ presúva do ďalšieho zastupiteľstva predaj obecného 

pozemku p. Gabrišovi a p. Jarošincovej 

 

     Poslankyňa Trnovcová navrhla, aby sa do konca volebného 

obdobia nevydávali Visolajské novinky, nakoľko sa tam 

pridáva aj zápisnica zo zasadania OZ a v diskusii zaznejú veci 

vytrhnuté z podtextu. 

- OZ po vzájomnej dohode schválilo zmenu vo vydávaní 

Visolajských noviniek s tým, ţe nebude do novín pridávaná 

diskusia zo zápisnice.  

 

     Poslankyňa Trnovcová navrhla zastavenie rekonštrukcie 

Kultúrneho domu do konca volebného obdobia. 

Do diskusie sa zapojili aj ostatní prítomní: 

- P. Kujaníková spomenula ako obec nadobudla KD od 

bývalého JRD, ako slúţil všetkým a aby sa táto budova 

nezatracovala. 

- Hl. kontrolórka p. Martinková posudzovala, čo je pre obec 

výhodnejšie – či investovať do starej budovy, alebo predať 

budovu a vytvoriť nové prostredie v polyfunkčnej budove. 

- P. starosta vysvetlil, ţe preskúmal výhody aj nevýhody novej 

budovy a preto sa rozhodol pre rekonštrukciu. 

- P. Janek pripomenul, ţe poslancom záleţí na budove KD, 

nakoľko tam bola vymenená strecha. 

- P. starosta vysvetlil, ţe nakoľko cesta je tam 8,5 m široká je 

moţnosť vytvorenia nových parkovacích miest pozdĺţ cesty 

a pozemok, ktorý ohradil p. Palkech nie je pre obec potrebný. 

- OZ schvaľuje pozastavenie rekonštrukcie KD a necháva 

rozhodnutie na nové vedenie po voľbách. 

 

                                         (Príspevok prevzatý zo zápisnice OZ) 

 

 

DHZ Visolaje – súťažná sezóna 2018 
 

      Tento rok sme sa opäť zúčastňovali hasičských súťaţí 

v podaní dvoch tímov – muţov a dorastu. Avšak na pár 

súťaţiach sme štartovali ako Visolaje A a B, keďţe vypustili 

dorasteneckú kategóriu, chalani si zabehli ako muţi. 

Samozrejme sme sa opäť zaradili do seriálu súťaţí Slovensko-

moravskej hasičskej ligy. 

      Sezóna začala celkom sľubne. Prvý začali dorastenci 

pekným prvým miestom na okresnej previerke, avšak 

v muţskej kategórií. Muţi začali ligou. Síce prvé kolo SMHL 

nevyšlo podľa predstáv, muţi si to vynahradili nasledovným 

víťazstvom v Streţeniciach. 

       Krátko potom sme sa naplno venovali príprave domácej 

súťaţe – O putovný pohár starostu obce, ktorá bola súčasne 5. 

kolo SMHL. Pohár si odniesli muţi z Ďurďového. Ako býva 

zvykom domáce muţstvá sú pod tlakom. Tento rok sa to 

ukázalo na zostrekoch, mohol za to však aj nepríjemný vietor, 

ktorý sprevádzal celú súťaţ. U muţov sme na pravom prúde 

útočili na najrýchlejší zostrek súťaţe, no na ľavej strane to 

nevyšlo. U dorastencov to skončilo rovnako. Súťaţ aj tak 

podľa nás dopadla na výbornú, čo nám potvrdili aj ohlasy 

ostatných druţstiev. Opäť nesklamalo ani domáce publikum, 

ktoré povzbudzovaním druţstiev sprevádzalo celú súťaţ. 

Týmto sa tieţ chceme poďakovať všetkým zúčastnením, či uţ 

pomocou alebo účasťou ste nám veľmi pomohli. 

      Pokračovanie sezóny sa nieslo v duchu striedavo-oblačno. 

Muţi pokračovali z ostra a po neúspechu na domácej súťaţi si 

vybojovali 1. miesto na ďalšom kole SMHL v Lednických 

Rovniach. Toto šťastie sa s nami ale nenieslo v lige ďalej, 

vyrovnávalo to zopár úspechov na pohárových súťaţiach ale to 

nestačilo. Návrat prišiel aţ súťaţou v Tŕsti, kde druţstvo 

ukázalo svoje kvality a aj napriek daţďu a mokrému podkladu 

vyhrali. 

      Sezónu muţi aj dorast ukončili súťaţou v Ďurďovom. Po 

chybách, ktoré táto sezóna ukázala v oboch tímoch, 

nezaháľame a čo najskôr začíname so zimnou prípravou. 

Druţstvo muţov čakajú malé obmeny na postoch a do dorastu 

prichádzajú nový členovia, to sa uţ nechajte prekvapiť budúci 

rok sami. 

     Ďakujeme celej obci za celoročnú podporu. 

(dorast po víťazstve na okresnej previerke) 

       (víťazné foto s DHZ Ihrište na súťaži v Tŕsti) 
                        Martin Kabzan
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  Čriepky z histórie 
 

 
 
 

Z HISTÓRIE URBARIÁTU (4. časť) 

     Dňa 6. augusta 1951 bola na MNV Visolaje spísaná zápisnica vo veci prevzatia a odovzdania "Lesného majetku po bývalých 

vlastníkoch i po Gejzovi Čákym v katastrálnom území Visolaje". Prítomní boli: za KNV s. Stano, za Čsl. štátne lesy Ing. Dávid 

Lach, Herchl, Felon, Kolman, za MNV Visolaje predseda Jozef Chleban a Juraj Hija, za lesné spoločenstvo Visolaje predseda 

Štefan Ociepka, pokladník Juraj Moško, za MO KSS Pavol Lazový, za Miestny akčný výbor Národného frontu František 

Chleban.  

     Šetrením bolo zistené ,ţe predmet prídelu tvorili tieto lesné parcely v katastrálnom území Visolaje: 

č.675 - roľa na Leţiskách, toho času zalesnená o výmere 2,09 ha 

č.680 - pasienok Janúšová, t. č. zalesnená o výmere 1,55 ha 

č.681 - pasienok Janúšová, t .č. zalesnená o výmere 3,44 ha 

č.462 - les "Na zbojské" o výmere 3,40 ha 

č.475/3 - les "Petrova hora" o výmere 4,32 ha 

č.674/2 - les "Janúšová, háje, bukovina" o výmere 86,69 ha 

Spolu o celkovej výmere 101,51 ha. 

     Povereníctvo pôdohospodárstva dňa 3. mája 1951 rozhodlo prídel lesného majetku Lesnému spoločenstvu zrušiť a tento 

súčasne odovzdať Československým štátnym lesom, národný podnik. 

     V zápisnici MNV z 19. oktobra 1955 vo veci účtovnej evidencie "Pasienkového spoločenstva" sa okrem iného píše: za dobu od 

16. januára 1949 do 6. augusta 1951 mala pasienková spoločnosť uloţené na vkladnej kniţke v Štátnej sporiteľni v Ilave 5903,84 

Kčs v novej mene. 

     Dňa 6. decembra 1956 zvolal predseda MNV občanov - členov Pasienkového spoločenstva za účelom vyriešenia otázky 

pasenia dobytka na pasienkoch bývalého spoločenstva, kde vedúci poľnohospodárskeho odboru ONV Púchov súdruh Ostrovský 

oboznámil členov o platení za pasenie dobytka, aby sa vraj mohli zakúpiť umelé hnojivá na prihnojovanie pasienkov. Na ďalšej 

schôdzi 7. decembra 1956 na príkaz predsedu MNV sa mala táto otázka  doriešiť. Za členov spoločenstva jednal bývalý predseda 

Jozef Brandibur. Zo zápisnice vyplynulo, ţe sa urobí súpis dobytka ktorý chcú majitelia pásť na pasienku. Zo súpisu sa 

dozvedáme, ţe napr.: Jozef Kukučka mal 5 kráv, Jozef Martinka 3, Magda Martinková 2, Pavel Lukáč 2, Pavel Baránek 2, Hija 

Jozef Švec 2, Dubaj Ján 3, Ján Hanidţiar 3 + 1 kozu, Ján Čiţmár 3, Jozef Brandibur 4, Ondrej Benko 1 + 3 kozy, Ondrej Benkov 

st. 2 + 1 kozu, Pavel Martinka 3 + 1 kozu, Juraj Chleban 3, Ján Mulička 3, Pavel Kozák 2, Jozef Moško Károly 2, Jozef Kozák 3, 

Anton Lazový 2, Štefan Pavlík 1 + 3 kozy, Gejza Martinka-Zigo 2 + 3 kozy...atď. Celkom bolo nahlásených 94 kráv a 14 kôz. 

     V roku 1958 uţ súkromne hospodáriaci roľníci nemohli odolávať "presvedčovaniu", aby vstúpili do JRD a tak sa MNV mohol 

"pochváliť" na okresné i krajské orgány, ţe vo Visolajoch bolo zaloţené celoobecné Jednotné roľnícke druţstvo - týmto skončila 

činnosť Urbariátu i Pasienkového spoločenstva. 

     Dňa 2. septembra 1958 bolo zápisnične vykonané odovzdanie lesov bývalého Urbariátu do obhospodarovania Krajskej správe 

lesov Ţilina so sídlom v Pruskom - jednalo sa o odovzdanie lesov Palkovica v celkovej výmere 39,2 ha. Prítomní zástupcovia 

Jozef Ďurica a Jozef Kukučka odmietli zápisnicu podpísať. Ďalej boli odovzdané lesy bývalých urbárnikov o celkovej výmere 51, 

02 ha nachádzajúce sa v katastrálnom území Visolaje - parcele č. 417, 419, 447, 448, 483, 487, 613. Za zrušený útvar boli 

prítomní: Ferdinand Ďurica a Eduard Martinka, ktorí zápisnicu o odovzdaní odmietli podpísať. Ţiadali, aby im bol pridelený 

komplex lesa Jankov háj o výmere 23,01 ha a Ţadova dolina o výmere 27,8 ha, čo zdôrazňovali potrebou ako palivového, tak i 

úţitkového dreva. Za Odbor poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v Púchove bol prítomní Rudolf Beloň, za MNV Visolaje 

Juraj Hija, za Krajskú správu lesov v Ţiline ako obhospodarovateľ Pruské - Augustín Suchý a Jozef Janíček. 

     Týmto definitívne skončila činnosť Urbariátu a Pasienkového spoločenstva.  

 

                           Juraj Martinka 

 
 

Zberný dvor 
 
     Od 1. októbra 2018 v našej obci, v časti pri druţstve 

uvádzame do prevádzky zberný dvor. Touto cestou vyzývame 

obyvateľov, aby tu prinášali triedený odpad napr. plasty, 

ţelezo, nábytok,... všetko okrem biologického a komunálneho 

odpadu. Tieţ chceme upozorniť, ţe likvidáciu veľkoobjemného 

odpadu treba nahlásiť na OcÚ. 

     Zberný dvor bude otvorený v stanovený čas, konkrétne: v 

utorok od 15 hod. do17 hod. a v sobotu od 9 hod. do 13 hod., 

kedy bude prebiehať zber odpadu na tomto dvore, kde bude 

určený pracovník preberať a dohliadať na triedenie odpadu, 

aby sa predišlo situácii, ţe tam bude zváţaný aj odpad, ktorý 

tam nepatrí.                  (Starosta obce V. H.) 
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     Všetkým autorom článkov chceme touto cestou poďakovať.  

     Vyzývame občanov o zapojenie sa do tvorby obecných novín. Radi uverejníme Vaše 

príspevky. Svoje články posielajte na mailovú adresu m.francuzova@gmail.com, prípadne 

ich prineste na OcÚ. Za správnosť príspevku zodpovedá autor. Uzávierka budúceho čísla 

bude 10. decembra 2018.                              

     Autor: Mgr. Mária Masláková (MM)     

 

Spoločenská rubrika

Narodili sa                                        Uzatvorené manželstvá 
 

Barbora Masláková (01. 07. 2018)                                    Mário Štefanec a Katarína Bajzová   

 
Sára Michálková (07. 09. 2018)                                                            Na Vašej spoločnej ceste životom Vám prajeme veľa 

                                         úprimnej lásky, šťastia a vzájomného porozumenia. 
Nech Vám v zdraví,  

láske rastie,   Správne separovanie odpadov 
nech Vám dáva iba šťastie. 
Vo dne, v noci, 
skrátka stále, 
nech Vás teší dievča malé. 

  
 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Obec Visolaje 
Visolaje č. 40 

018 61 
www.visolaje.sk 

Telefón: 
042/4623083 

Fax: 
042/ 471 09 86 

E-mail: 
obec.visolaje@petranet.sk 

 
Stránkové dni: 
 
Pondelok  7:00 – 15:00 
Utorok     7:00 – 15:00 
Streda      7:00 – 17:00 
Štvrtok – nestránkový deň 
Piatok       7:00 – 13:00 

 
Obedňajšia prestávka: 
11:00 – 11:30 

 
 
 
 
 

Oznam 
 

     Firma Megawaste Slovakia spol. s.r.o. Povaţská Bystrica pozmenila na nasledujúce 

mesiace vývoz plastov v obci Visolaje.  

Plasty po obci sa budú zváţať: 

-   10. október 2018 

-   14. november 2018 

-   13 december 2018 

 

Vývoz komunálneho odpadu v obci Visolaje 
 

Október:           November:                              December: 

       -      01. 10. 2018 KO                -   12. 11. 2018 KO                 -   10. 12. 2018 KO 

       -      15. 10. 2018 KO                -   26. 11. 2018 KO                 -   24. 12. 2018 KO 
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Navždy nás opustil 

Marián Moško (6. 8. 2018) 

 

 

Pozostalej rodine 
vyslovujeme 
úprimnú                

sústrasť. 


