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

 
Číslo: 23/2014      vo Visolajoch dňa 3.3.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
 napísaná z 23. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
3.3.2014 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie OZ 
zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala písomne pozvánkou 
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. schválenie záverečného účtu  a výsledku hospodárenia obce za r. 2013 
6. schválenie 3. zmeny rozpočtu za r. 2014, čerpanie prostriedkov z rezervného fondu  
7. schválenie plánu  kontrolnej činnosti kontrolóra  obce  za I. polrok 2014 
8. ruší  uz. č. 19/2013 zo dňa  20.06.2013 v časti schvaľuje  - odpredaj pozemku parc.č. KN 

C 763 zast. plochy a nádvoria o výmere  150 m2 , 
9. schvaľuje odpredaj pozemku  parc.č. KN C 763 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 

115 m2, v zmysle  vypracovaného geometrického plánu   pre Igora  Hiju, Visolaje  321    
10. preschvaľuje uz. č. 22/2013 v časti schvaľuje  - zostavenie a predkladanie rozpočtu obce  

bez programovej  štruktúry 
11. rôzne   
12. diskusia  
13. návrh na uznesenie 
14. záver    

 
 

1. Starostka obce p. Pazderová Ľubica zahájila rokovania obecného 
zastupiteľstva , privítala prítomných poslancov a občanov. Oboznámila ich 
s programom rokovania a dala o programe hlasovať. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

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

zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Lazového Pavla a p. Ďurkoviča Jozefa 
 

Hlasovanie: 8 za 
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  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov: predseda p. Hija Peter, 
člen p. Podhorský Ján  a člen p. Moško Miroslav 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4.  Kontrola plnenia uznesení: 
Uznesenie prijaté na 22. zasadaní OZ, dňa 12.12.2013. 
Čerpať finančné prostriedky schválené podľa rozpočtu. 
Uznesenie priebežne plnené. 
 
       Hlasovanie: 8 za 
         0 proti 
         0 zdržal sa. 

 
 

5. V tomto bode OZ pristúpilo k schváleniu záverečného účtu a výsledku 
hospodárenia obce za rok 2013. Materiál dostali poslanci v predstihu na 
preštudovanie. Zosumarizované informácie o záverečnom účte predniesla p. 
Ing. Richtáriková Ivana počas zasadania OZ. Záverečný účet a výsledok 
hospodárenia za r. 2013 bol schválený bez výhrad. 

 
8 za 
0 proti  
0 zdržal sa  

 
 

6. Návrh schválenia 3. zmeny rozpočtu za r. 2014 a čerpanie prostriedkov 
z rezervného fondu predniesla účtovníčka obecného úradu p. Ing. Richtáriková 
Ivana. Poslanci dostali návrh v predstihu na preštudovanie. Návrh bol prijatý 
bez pripomienok s výsledkom hlasovania. 
 

8 za 
0 proti  
0 zdržal sa  

 
7. Kontrolór obce Visolaje p. Sojčák Jozef predniesol na schválenie plán 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 ako i stanovisko hlavného kontrolóra 
k záverečnému účtu obce Visolaje za r. 2013. 
Správa i plán činnosti sú priložené s originálom zápisnice a prijaté sú bez  
pripomienok poslancov 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa 
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8. OZ ruší uznesenie č. 19/2013 zo dňa 20.6.2013 v časti schvaľuje - odpredaj 

pozemku parc.č. KN C 763,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, 
nakoľko bola zle uvedená výmera pozemku. Správna výmera je 115 m². 
 

Hlasovanie: 8 za 
0 proti 
0 zdržal sa 
 

9. OZ schvaľuje odpredaj pozemku   parc.č.  KN C 763/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 115 m² v zmysle vypracovaného geometrického plánu pre 
p. Hiju Igora, Visolaje 179. 
 

Hlasovanie: 8 za 
0 proti 
0 zdržal sa 
 

10. OZ preschvaľuje uz.č. 22/2013 v časti schvaľuje – zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  
Zastupiteľstvo prijalo uvedené uznesenie dňa 12.12.2013 2 dni pred 
účinnosťou zákona, ktorý platí od 14.12.2013. Na základe týchto skutočností 
ruší uz.č.22/2013 zo dňa 12.12.2013 a schvaľuje zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 
 
 

Hlasovanie: 8 za 
0 proti 
0 zdržal sa 
 
 

11. Rôzne. 
a.) starostka obce informovala o vypracovaní finančných výkazov za obec a ZŠ         

          s MŠ za IV.Q 2013. 
b.) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie majetkové priznanie starostky obce p.   
      Pazderovej Ľubici. 
c.) starostka obce predložila žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky firmy  

SAKER, s.r.o. Horný Hričov č. 298 na parcelách určených pre priemysel č. 
330/26 a 330/25. Jedná sa o spracovanie hliníkového odpadu triedením 
a tavením do ingotov. Počet zamestnancov 50 – 60 osôb. 
Poslanci OZ prerokovanie odložili a rozhodnú až po preštudovaní najlepších 
dostupných techník a enviromentálnych postupov v čo najkratšom možnom 
termíne. 

d.) v tomto bode vystúpil kronikár obce Visolaje p. Martinka Juraj. Informoval 
o príprave vydania novej obrázkovej publikácie obce. Požiadal prítomných ak 
vlastnia staré fotografie, aby ich v čo najkratšom čase poskytli na doplnenie 
knihy, ktorá je v štádiu dokončenia a prípravy na vydanie. 

e.) Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť poslanca p. Martinka Zdenka 
o úhradu nákladov za zameranie obecnej cesty pri dome p. Masláka Štefana 
v sume 96 €. Žiadosť schválená. 
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Hlasovanie: 6 za 
2 proti 
0 zdržal sa 

 
f.) Účtovníčka obecného úradu Ing. Richtáriková Ivana predložila OZ programový 

rozpočet obce Visolaje  r. 2013-  2 014 -  2015 (po 7. zmene   pre r. 2013)  
a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za r. 2013, ktoré OZ zobralo 
na vedomie. 

 
12. Diskusia: 

- p. Hija Peter sa informoval o termíne čistenia krajníc a priekop  pri štátnej 
ceste 1/61. Obecný úrad požiada o informáciu p. Ing. Kozáka Milana. 
 
- p. Martinka Zdenko oficiálne informoval o založení novej kapely vo Visolajoch 
dňa 3.3.2014. Názov kapely je „Visolajská melódia“. 
 
-p. Krško Dušan a p. Miháľ Stanislav predniesli sťažnosť na hluk 
a poškodzovanie multifunkčného ihriska. Privítali by obmedzenie prevádzky vo 
večerných hodinách poprípade úpravu prevádzkovania jednotlivých druhov 
športu, aby vo večerných hodinách nedochádzalo k nadmernému hluku (tenis, 
volejbal).  
Komisia pre šport a kultúru sa zíde dňa 6.3.2014 o 17:00 hod. na mieste 
multifunkčného ihriska s občanmi a navrhne riešenie. 
 
- Mgr. Ganošková Eva požadovala informácie od starostky obce 
o prevádzaných prácach v škole ako i ich financovaní. Ďalej požadovala 
upratanie zástavok SAD.  
Starostka obce p. Mgr. Ganoškovú Evu informovala o prácach v budove 
základnej školy ako i o financovaní, ktoré prebieha výhradne zo sponzorských 
darov a príspevkov rodičov. 
Upratovanie zástavok SAD prebieha priebežne, ale záleží i na prístupe 
občanov k poriadku na zástavkách.  
 

13. Návrh na uznesenie predniesol predseda navhrhovej komisie p. Hija Peter.  
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 

Hlasovanie: 8 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
14. Na záver 23. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. 

Pazderová Ľubica poďakovala prítomným za účasť a zasadanie ukončila. 
 

 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Ján Kanis, zástupca starostu .................... Ing. Lazový Pavol........................... 
 
       Ďurkovič Jozef .............................. 
   


