
OBEC VISOLAJE 

018 61 Visolaje č. 40 

 

Číslo:5/15 – OZ       Vo Visolajoch 11.9.2015 

 

ZÁPISNICA 

 

Napísaná zo  5. Zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  11.9.2015 o 18.30 hod., v zasadačke 

Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ zvolal zástupca starostu  obce  Vincenc Hrenák, poslancov 

pozval písomne pozvánkou, občanov cestou miestneho rozhlasu. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny,  ktorá je priložená k originálu zápisnice. 

 

Program rokovania: 

1. Zahájenie rokovania, schválenie programu rokovania OZ 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OU od posledného zasadnutia OZ 

5. Vzdanie sa mandátu starostu obce Mgr. Ďuricovej 

6. Poverenie výkonom funkcie starostu obce doterajšieho zástupcu obce 

7. Žiadosť OZ predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb na funkciu starostu obce Visolaje 

8. Schválenie platu zástupcovi starostu 

9. Schválenie dovolenky zástupcovi starostu obce s poukázaním na paragraf2 ods. 2 Zák. 253/1994 

Z.Z. 

10. Používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely 

11. Schválenie stravného zástupcovi starostu v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako najú 

zamestnanci obecného úradu 

12. Odkúpenie pozemku pre zberný dvor 

13. Zmena projektu kultúrneho domu 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 



1. Zahájenie rokovania OZ predviedol zástpca starostu p. Vincenc Hrenák. Privítal poslancov 

i prítomných občanov. Poslanec Michal Janek bol ospravedlnený. Následne dal hlasovať 

o programe rokovania OZ. 

 

Hlasovanie: 5 za 

    0 proti 

0 zdržal sa 

 

2. Zástupca starostu poveril písaním zápisnice p. poslanca Andreja Martinku, za overovateľov 

navrhol p. Michala Budiača a p. Petra Híju.  Do návrhovej komisia boli navrhnutí p. Emília 

Trnovcová, p. Peter Híja  a p. Lukáš Chleban. 

Hlasovanie:  5 za 

    0 proti 

    0 zdržal sa 

 

 

3. OZ berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení zo 4. Zasadnutia OZ 

 

4. OZ berie na vedomie  vzdanie sa mandátu starostu obce Visolaje Mgr. Daniely Ďuricovej ku dňu 

31.8.2015 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.Z. o obecnom zriadení paragraf 13 a, ods. 1 písm.c 

a ods. 2 

 

 

5. OZ berie hlasovalo o poverení  výkonom funkcie starostu obce pána Vincenca Hrenáka v zmysle 

zákona č. 369/1990 Z.Z. paragraf 13b, ods. 5, dňom 1.9.2015. 

Hlasovanie:  5 za 

          0 proti 

          0 zdržal sa 

 

 

 

6. OZ schvaľuje žiadosť OZ predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb na funkciu starostu obce 

Visolaje 

Hlasovanie:  5 za 

          0 proti 

          0 zdržal sa 

 



7. OZ schválilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, mesačný plat zástupcovi starostu p. Vincencovi  Hrenákovi vo 

výške 1416,- Eur mesačne.  

Hlasovanie: 5 za 

             0 zdržal sa 

             0 proti 

 

8. OZ schválilo výmeru dovolenky zástupcovi starostu Vincecovi Hrenákovi ako primerané 

uplatnenie  zákonníka práce č. 311/2001 Z.Z., kde starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako 

jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine. 

Hlasovanie:  5 za 

            0 zdržal sa 

             0 proti 

 

9. OZ hlasovalo o používaní súkromného auta škoda oktávia ŠPZ PU 676 BL na služobné účely 

a mesačné predkladanie cestovného výkazu na preplatenie. 

Hlasovanie:  5 za 

            0 zdržal sa 

                   0 proti 

10. OZ schválilo stravnú jednotku zástupcovi obce Vincencovi Hrenákovi v rovnakej forme 

a v rovnakom rozsahu ako majú zamestnanci obecného úradu. 

Hlasovanie:  5 za 

            0 zdržal sa 

                  0 proti 

11. OZ schválilo výšku kúpnej ceny stanovenej cenovou komisiou za pozemok pre zberný dvor v obci 

Visolaje o výmere  603 m2 v celkovej sume  4.100,40 Eur /6,80 Eur za m2/. 

Hlasovanie:  5 za 

            0 zdržal sa 

                  0 proti 

12.  OZ schválilo zmenu projektu kultúrneho domu so zameraním na zväčšenie jeho kapacít. 

Hlasovanie:  5 za 

            0 zdržal sa 

                  0 proti 

  

 

 

13. OZ berie na vedomie správu o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

Visolaje za šk. rok 2014/2015 

 



14. OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za konsolidovanú účtovnú uzávierku za rok 

2014. 

 

 

15. V bode „Rôzne“ boli OZ oboznámené následovné skutočnosti: 

 Zápisnica zo stretnutia vlastníkov pozemkov pri rieke Pružinka ohľadne výstavby cesty 

 Oznámenie o výmene výpočtovej techniky na OÚ 

 Pripomenutie  komasácie pozemkov v katastrálnom území obce Visolaje 

 Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov z rozpočtu obce do rezervného fondu 

 Žiadosť pána Juraja Martinku o vrátenie jeho obrazov a ukončenie jeho funkcie obecného 

kronikára ku dňu 31.12.2015 

 Sťažnosť pani Hrušovskej (prešetrí stavebná komisia) 

 Oznámenie Ing. Ligdu na vybudovanie odvodového kanálu na jeho pozemku (prešetrí 

stavebná komisia) 

 Sťažnosť p. Vladimíra Bartoša  na odstránenie klincov a hrozna z jeho plota (prešetrí 

stavebná komisia) 

 Žiadosť pána Richtárika Jána  a manželky na uskladnenie dreva na miestnom pozemku 

Hlasovanie: 0 za 

0 zdržal sa 

5  proti 

 

16. Do diskusie sa zapojili: 

 

 P. Palkech F.st., ktorý reagoval na stretnutie ohľadne výstavby cesty popri rieke Pružinka, 

kde prisľúbil, že osobne navštívi vlastníkov pozemkov za účelom podpisu zmluvy 

o budúcej zmluve pri výkupe pozemkov potrebných na výstavbu miestnej komunikácie 

 P. Baránek Ľ.., ktorý upozornil na zvýšený výskyt dusičnanov vo vode na základe 

vykonaného rozboru, ako vplyv početného hnojenia kuracím trusom. Následne na to 

vznikla potreba pozvať na najbližšie OZ pána Janeka P. 

 P. Híjová T. , ktorá prezentovala spolu s manželom svoj nesúhlas ohľadne odpredaja časti 

ich pozemku na výstavbu miestnej komunikácie 

 P. Ganošková E., ktorá reagovala na list zaslaný pánom Martinkom ohľadne odpredaja 

obrazov a funkcie obecného kronikára 

 P. Kalúsová, ktorá opätovne otvorila otázku osvetlenia pri prechodoch prechodcov a na 

nebezpečenstvo úzkych krajníc na hlavnej ceste 

 P. Lukačová, ktorá upozornila  na nebezpečenstvo vznikajúce pri vjazde do obce (stred), 

resp. výjazdu z obce (stred), kde je miestna cesta príliš úzka a je umožnený prechod len 

jedného auta 

 P. Híja, ktorý vyzval občanov, ktorý vlastnia stromy na ceste smerom ku družstvu, aby 

orezali konáre presahujúce na cestu 



 P. Ganošková, ktorá upozornila na povinnosť občanov informovať OÚ, pokiaľ sa zbavujú 

nebezpečného odpadu 

 

 

 

17. P. Zástupca starostu požiadal p. Trnovcovú Emíliu , aby predniesla za návrhovú komisiu návrh na 

uznesenie. 

Hlasovanie:  5 za 

          0 zdržal sa 

          0 proti 

 

18. Na záver p. zástupca starostu obce poďakoval poslancom a prítomným spoluobčanom za účasť 

a OZ ukončil. 

 

 

Zapisovateľ:      Overenie zápisnice: 

Ing. Andrej Martinka .....................................  Michal Budiač .................................... 

       Peter Híja............................................ 

 


