
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch konaného dňa 14.01.2016 

o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch 

 

Uznesenie č. 8 – 111/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia OZ. 

Uznesenie č. 8 – 112/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje p. Emíliu Trnovcovú za zapisovateľa a p. Michala Budiača a p. Lukáša 

Chlebana za overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 8 – 113/2016 

OZ vo Visolajoch volí za členov návrhovej komisie – p. Michala Janeka a p. Lukáša Chlebana. 

Uznesenie č. 8 – 114/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie kontrolu uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 8 – 115/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu č. 4/2015. 

Uznesenie č. 8 – 116/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2016. 

Uznesenie č. 8 – 117/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie pokračovanie v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území 

obce Visolaje, ktorý bol schválený OZ vo Visolajoch dňa 30.01.2012 uznesením č. 09/12. 

Uznesenie č. 8 – 118/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie príkaz zastupujúceho starostu vykonať inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 v termíne do 27.01.2016. 

Uznesenie č. 8 – 119/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje predsedu a členov ústrednej inventarizačnej komisie a jednotlivých 

inventúrnych komisií v nasledujúcom zložení: 

Ústredná inventarizačná komisia:  

 

predseda ÚIK  Ing. Andrej Martinka 

     člen ÚIK  Emília Trnovcová 

     člen ÚIK  Ing. Marián Harušinec 

 

Ústredná inventarizačná komisia pre rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Visolaje:  

 

     člen ÚIK  Lukáš Chleban 

 



Inventúrna komisia pre Obecný úrad Visolaje, Dom smútku Visolaje a Kultúrny dom Visolaje: 

   

predseda komisie Michal Janek 

     člen komisie  Peter Hija 

     člen komisie  Michal Budiač 

 

 

Inventúrna komisia pre Dobrovoľný hasičský zbor Visolaje:  

   

predseda komisie Lukáš Chleban 

     člen komisie  Jozef Botek 

     člen komisie  Ľubomír Hanidžiar 

 

Uznesenie č. 8 – 120/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie príkaz zastupujúceho starostu obce na vykonanie protipožiarnej 

kontroly na úseku požiarnej ochrany pred požiarmi v obci Visolaje. 

Uznesenie č. 8 – 121/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 8. zasadnutia konaného 14.01.2016. 

 

 

 

Uznesenia OZ vo Visolajoch zo dňa 14.01.2016 podpísané zastupujúcim starostom obce p. Vincencom 

Hrenákom. 

 

 

 

Vo Visolajoch dňa 14.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vincenc Hrenák 

zastupujúci starosta obce Visolaje 

 


