
 1 

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

 
Číslo: 22/2013 OZ              vo Visolajoch dňa 12.12.2013 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
 
 napísaná z 22. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. 
decembra 2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie OZ 
zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala písomne pozvánkou, ktorá 
bola zverejnená vo vývesnej tabuli obce Visolaje a 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 schválenie overovateľov zápisnice 

3. voľba návrhovej komisie 

4. kontrola plnenia uznesení 

5. VII. zmena rozpočtu na rok 2013 

6. rozpočet na rok 2014 

7. rôzne 

8. diskusia 

9. návrh na uznesenie 

10. záver 
 

1. Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva predviedla starostka obce p. Pazderová 
Ľubica, privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila neúčasť poslankyne 
Ing. Martinkovej Evy z dôvodu PN. Následne dala hlasovať o programe rokovania 
s výsledkom. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za 

overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Mošku Miroslava a p. Podhorského 
Jána. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p.starostka navrhla poslancov:  
predseda: p. Martinka Zdenko,  
členovia:  p. Ing. Martinka Andrej 
      p. Ďurkovič Jozef 
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Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4. Kontrola plnenia uznesení: 
 

a) Z  20. zasadania OZ konaného dňa 12.09.2013 v časti ukladá Obci Visolaje čerpať 
finančné prostriedky v zmysle schválených zmien. Uznesenie je priebežne plnené. 
 

b) Vypracovať bezodplatnú zmluvu pre MASS Naše Považie na prenájom pozemku pre 
umiestnenie informačnej tabule v obci na pozemku par. č. KN C 336, LV č. 1322. 
Uznesenie je splnené. 

 
c) Z 21. zasadania OZ konaného dňa 02.10.2013 preúčtovať finančné prostriedky 

z rezervného fondu pre rozpočtovú organizáciu ZŠ s MŠ Visolaje na úhradu faktúry 
v sume 16 232,36 € do prijatia dotácie žiadateľovi Jozef Galbavý. Uznesenie je 
splnené. 

 
5. Návrh schválenia VII. zmeny rozpočtu na rok 2013 predniesla účtovníčka OU p. Ing. 

Richtáriková Ivana informovala o zmenách v rozpočte ako i čerpaní finančných 
prostriedkov. OZ návrh VII. zmeny rozpočtu obce bez pripomienok schválilo. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
6. Návrh rozpočtu na rok 2014 poslanci v predstihu prerokovali na stretnutí s finančnou 

komisiou. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
7. Rôzne: 

 
a) Plnenie rozpočtu k 30.09.2013 za MŠ s ZŠ Visolaje a OU Visolaje. 

 
b) OZ schvaľuje inventarizačné komisie pre vykonanie fyzickej inventúry majetku obce 

k 31.12.2013 v tomto zložení:  
 

UIK:                                 Pazderová Ľubica – predseda 

             Ing. Lazový Pavol –člen  
       Ing. Richtáriková Ivana – člen  
 
              Komisia  v ZŠ s MŠ :  Mgr. Valach Milan – predseda 
       Podhorský Ján – člen 
       Martinka Zdenko – člen  
       Hrenáková Ľubomíra – člen  
       Štefancová Nadežda -  člen  
 
              Komisia  za OU, DS a KD: Ďurkovič Jozef – predseda 
       Kostelná Emília –člen  
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       Moško Miroslav – člen  
 
              Komisia  DHZ:   Botek Jozef – predseda 

        Hija Peter – člen 
       Kanis Ján –člen   
 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

c) Starostka obce p. Pazderová Ľubica podrobne informovala o novele zákona č. 
583/2004 Zb. z. , ktorá bola schválená dňa 29.11.2013 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy. Poslanci OZ Visolaje schvaľujú zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

d) OZ berie na vedomie žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Visolaje Mgr. Valacha Milana 
o dofinancovanie rozpočtu originálnych kompetencií v roku 2013 z dôvodu zvýšenia 
plného pracovného úväzku vedúcej školskej jedálne vo výške 1 788,00 €. Žiadosť bola 
schválená a zapracovaná do rozpočtu na rok 2013. 
 

e) Starostka obce požiadala poslancov o schválenie preklenovacieho úveru vo výške 
11 037,60 €, ktorým sa uhradí faktúra zhotoviteľovi diela tribúny na futbalovom ihrisku 
TJ Visolaje. 
Úver schválený bez pripomienok. 

 
Hlasovanie:  8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

f) OZ prejednalo žiadosť p. Janíka Petra zo dňa 07.11.2013 o povolenie opravy 
asfaltového chodníka pred jeho rodinným domom Visolaje č. 191. Žiadateľ nahradí 
asfalt zámkovou dlažbou a všetky úpravy spraví na svoje náklady.  
Žiadosť schválená bez pripomienok.  

 
Hlasovanie:  8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

g) Poslanci OZ berú na vedomie oznámenie o odstúpení od nájomnej zmluvy manželmi 
Mgr. Ostradickým Stanislavom a  Mgr. Ostradickej Dagmar ku dňu 15.11.2013. Byt bol 
prevzatý starostkou obce a poslancami bez závad a pripomienok. 
 

h) V tomto bode poslanci OZ prerokovali  žiadosť p. Jarošincovej Anny o odkúpení 
pozemku par. číslo 192, LV 1748.  
Žiadosť zamietnutá nakoľko záujem o túto parcelu prejavil aj brat p. Gabriš Jozef 
a dohoda medzi súrodencami nie je možná, odporúča OZ, aby sa obrátili na súd, ktorý 
môže v tejto spornej veci jediný rozhodnúť. 
 

i) Národná dialničná spoločnosť Bratislava žiada obec o prevzatie mostov S0 214-00 na 
poľnej ceste a S0 216-00 na účelovej komunikácii. Poslanci žiadosť neschvaľujú, 
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žiadajú OU Visolaje o prešetrenie či je možné neprevziať mostné objekty a ako 
podobný problém riešia okolité obce. 
 

j) Starostka obce predniesla cenovú ponuku AVE Bratislava na vývoz TKO pre rok 2014. 
Poslanci OZ doporučujú starostke obce podpísať zmluvu na rok 2014 v AVE 
Bratislava 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
8.  Diskusia: 

 
- Starostka obce p. Pazderová Ľubica informovala poslancov a občanov, že oprava 

výtlkov na obecných komunikáciach prebehne na jar roku 2014 ihneď ako to 
poveternostné podmienky dovolia 
 

- Mgr. Ganošková Eva položila starostke obce viacero otázok: 
1) Kto bude vykonávať zimnú údržbu. 
2) Ako prebieha výber dodávateľov stavieb. 
3) Na čo boli  použité prostriedky z Úradu vlády SR. 
4) Čo v rozpočte na rok 2014 robia položky zdravotné, nemocenské, starobné, 

invalidné, v nezamestnanosti, úrazové poistenie. 
- starostka odpovedala pani Mgr. Ganoškovej, že zimnú údržbu ako v minulom 

období bude vykonávať p. Jakubík zo Slopnej. 
Tak ako určuje zákon na každú investičnú časť vykonáva obec výberové konanie 
na základe ponúk od dodávateľov. Výber uskutočňuje výberová komisia. 
Prostriedky z Úradu vlády SR boli určené na rozvoj športu v obci Visolaje. Boli 
zakúpené športové potreby pre potreby ZŠ s MŠ, futbalistov a hasičov na základe 
ich požiadaviek. 
Čo sa týka všetkých druhov poistení sú klasické odvody zamestnávateľa, ktoré 
platí za každého svojho zamestnanca. 

      
 

9. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Martinka Zdenko. 
       Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
10. Na záver 22. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová Ľubica 

poďakovala poslancom za prácu v roku 2013 a všetkým zúčastneným popriala 
Šťastné a veselé Vianoce a do Nového roku 2014 veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v práci i v osobnom živote. 

 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
 
 
Ján Kanis, zástupca starostu   ......................   p. Moško Miroslav       .......................   
 
        p. Podhorský Ján        ........................ 


