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

 

 
Číslo: 24/2014      vo Visolajoch dňa 31.3.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
 napísaná z 24. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
31.3.2014 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ 
zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala 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 schválenie overovateľov zápisnice 
3. voľba návrhovej komisie 
4. kontrola plnenia uznesení 
5. návrh – rozšírenie IBV Lazy k prerokovaniu a schváleniu  
6. rôzne   
7. diskusia  
8. návrh na uznesenie 
9. záver    

 

 
1. Otvorenie 24. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva predniesla starostka 

obce p. Pazderová Ľubica, privítala prítomných poslancov a občanov. 
Ospravedlnila neúčasť poslancov p. Ing. Martinkovej Evy a p. Podhorského 
Jána z dôvodu PN. Ďalej prítomných oboznámila s programom rokovania 
a dala o ňom hlasovať. 

 
Hlasovanie: 6 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. Hija Petra. 
 

Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov: predseda p. Ing. Lazový 
Pavol, člen p. Ing. Martinka Andrej  a člen p. Martinka Zdenko. 
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Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4.  Kontrola plnenia uznesení: 
a) z 23. zasadania OZ konaného dňa 3.3.2014 v časti ukladá čerpať Obci 

Visolaje finančné prostriedky v zmysle schválených zmien. Uznesenie je 
priebežne plnené. 

b) Komisie pre šport a kultúru zvolať jednanie na mieste multifunčkého ihriska 
s občanmi na deň 6.3.2014 o 17:00 hod. .  
Jednanie prebehlo a je prijatý nový rozvrh prevádzky ihriska, ktorý bude 
umiestnený v priestoroch športoviska.  

 
5. Zastavovací projekt IBV Lazy predniesol osobne jeho zhotoviteľ p. Ing. Arch. 

Robert Šaradin. Podrobne informoval prítomných o potrebe projektu pre 
následnú žiadosť na SSE na vybudovanie trafostanice a prepojenie na 
jestvujúcu sieť z dôvodu kolísania napätia na koncových vetvách siete pri p. 
Bulicovi Alojzovi a Strapkovi Jánovi. Vysvetlil prítomným umiestnenie budov 
z dôvodu ochranných pásiem od vysokého napätia.  
Umiestnenie trafostanice je naprojektované na pozemku p. Mošku Miroslava 
s čím majiteľ súhlasí. Presadenie realizácie tohto projektu by zásadne pomohlo 
občanom pri budovaní IBV v danej lokalite, ako i posilnenie jestvujúcej siete. 
Návrh bol bez pripomienok schválený. 

 
6 za 
0 proti  
0 zdržal sa  

 
 

6. Rôzne: 
a) Starostka obce p. Pazderová Ľubica informovala o priebehu II. kola 

prezidentských volieb konaných dňa 29.3.2014. Volieb sa zúčastnilo 386 
voličov. 
Počet platných hlasov:  382 
p. doc. JUDR., CSc. Róbert Fico získal 252 hlasov 
p. Ing. Andrej Kiska získal 130 hlasov 
Percentuálna účasť občanov na II. kole dosiahlo 52,09 %. 

 
b) V tomto bode sa OZ vrátilo k prejednaniu žiadosti firmy SAKER, s.r.o. 

o umiestnenie ich prevádzky na území obce Visolaje v časti Zámlynie 
určené pre priemyselnú zónu. Kontrolór obce p. Sojčák Jozef podal správu 
o šetrení spôsobu výroby a spracovania odpadu podľa platných noriem EÚ 
a záťaže na životné prostredie. Ďalej konštatoval, že obec Visolaje je 
účastníkom stavebného konania a životné prostredie si v dnešnej dobe 
ustráži, aby prevádzka nebola nebezpečná pre prostredie a občanov. 
Upozornil prítomných, aby sa neopakovala situácia z minulých rokov, keď 
občania petíciou odmietli vybudovanie závodu BEKARD na výrobu 
ocelokordov . Uvedená fabrika stojí v SLADKOVIČOVE a zamestnáva cca 
800 ľudí, kde mohli byť Visolaje vo svojom rozvoji , keby občania uvedenú 
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žiadosť  firmy BEKARD nezamietli. P. Sojčák ďalej uviedol, aby občania 
nespravili podobnú chybu ako v tomto prípade. 
 
V diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
- p. Ing. Martinka Andrej – požadoval záruku od firmy SAKER, že zamestná 
výhradne občanov obce Visolaje 
 
- p. Kanis Ján informoval OZ o potrebe rýchleho prejednania žiadosti firmy 
SAKER z dôvodu ich odchodu od inej lokality v okolí (Beluša) 
 
- p. Hijová Antónia protestovala proti umiestneniu tejto prevádzky v obci, 
z dôvodu škodlivosti na životné prostredie. Ďalej uviedla, že zodpovedné 
orgány si schvália čo chcú a vôbec im neverí 
 
- p. Mgr. Ganošková Eva napadla poslancov OZ, že túto žiadosť nemôžu 
schváliť sami a žiadosť musia odsúhlasiť všetci občania obce na verejnom 
zhromaždení. 
 
Na základe tejto diskusie poslanci OZ požiadali Obecný úrad Visolaje 
o zvolanie verejného zhromaždenia občanov na prejednanie tejto žiadosti. 
OÚ zabezpečí účasť majiteľov firmy SAKER, aby prezentovali svoju žiadosť 
poprípade odpovedali na otázky občanov. 
 

c) Starostka obce predniesla informáciu o multifunkčnom ihrisku. Komisia 
sťažnosť p. Kršku Dušana a p. Mihála Stanislava prejednala a čiastočne 
upravila prevádzkový poriadok. Obaja sťažovatelia na minulom OZ sľúbili, 
že budú robiť správcov ihriska, ale nakoľko sa nezúčastnili na dnešnom OZ, 
tak všetko zostáva nezmenené, okrem úpravy hodín denne len do 20:00 
hodiny. 
 

7. Diskusia: 
 
- p. Mgr. Ganošková Eva potreba očistenia brehov Pružinky od vyčistených 
burín a previesť rozhlasovú reláciu o zákaze pálenia plastov v intraviláne obce.  
 

8. Návrh na uznesenie predniesol predseda navhrhovej komisie p. Ing. Lazový 
Pavol. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 

Hlasovanie: 6 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
9. Na záver 24. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. 

Pazderová Ľubica poďakovala prítomným za účasť a zasadanie ukončila. 
 

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


