
             O B E C   V I S O L A J E 
                              018 61 Visolaje č. 40 
 

 

______________________________________________________________________ 

Číslo: 11/2016 - OZ                                                                                Vo Visolajoch dňa  01.06.2016 
 

P o z v á n k a 
 
V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. starosta obce p. Vincenc Hrenák zvoláva 
11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  

 
 

10.06.2016  o 18:00  hod. (piatok) 
 

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. 
 

 

Program rokovania: 
 
1. zahájenie rokovania, schválenie programu rokovania OZ 

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. voľba návrhovej komisie 

4. kontrola plnenia uznesení 

5. odvolanie člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku – Ing. Ivana Richtáriková 

6. odvolanie člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia – Vincenc Hrenák 

7. zvolenie člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku – Lukáš Chleban 

8. zvolenie člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia - Miroslav Trnka 

9. prerokovanie odpustenia dane z nehnuteľností pre Združenie súkromných lesomajiteľov za roky 2011 – 
2014 

10. schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016 

11. schválenie VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

12. schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce Visolaje 

13. informácia o nezrovnalostiach zistených pri vypracúvaní Záverečného účtu za rok 2015 

14. stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Visolaje za rok 2015 

15. schválenie Záverečného účtu obce Visolaje za rok 2015 

16. schválenie použitia upraveného skutočne zisteného prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
na tvorbu rezervného fondu 

17. schválenie 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016 

18. výberové konanie na prístavbu jedálne a kuchyne v Základnej škole s materskou školou, Visolaje 150 

19. informácia o finančných výkazoch za 1.Q 2016 za Obec Visolaje a RO – ZŠ s MŠ 

20. informácia o správe nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Visolaje zostavenej 
k 31.12.2015 

21. schválenie Internej smernice č. 2/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly 

22. schválenie Internej smernice č. 3/2016 o cestovných náhradách 

23. rôzne 

24. diskusia 

25. návrh na uznesenia 

26. záver 
 
 

Vincenc Hrenák  

                                                              starosta obce 

 


