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

 

 
Číslo: 26/2014      vo Visolajoch dňa 12.8.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
 napísaná z 26. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
12.8.2014 o 18:00 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. zámer odpredaja obecného pozemku  parc.č. KN-C 863/4,záhrada o výmere 86  

m2 a parc.č.  KN-C 744/2 , záhrada, 24 m2, zamerané geom. plán č. 46/2014 pre 
Ondrašík Ján a manž. Ľudmila. 

6. rozsah výkonu funkcie  starostu obce Visolaje na funkčné obdobie  2014 – 2018  
7. určenie počtu poslancov na funkčné obdobie 2014 – 2018  
8. vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na deň 30.12.2014                                              
9. schválenie VII. zmeny rozpočtu  
10.  oprava projektu pre rozšírenie IBV Visolaje - LAZY 
11. rôzne   
12. diskusia  
13. návrh na uznesenie 
14. záver    

 

 
1. Zahájenie 26. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva predniesla 

starostka obce p. Pazderová Ľubica, privítala prítomných poslancov 
a občanov.  
Ospravedlnila neúčasť poslankyne p. Ing. Martinkovej Evy a kontrolóra obce p. 
Sojčáka Jozefa z dôvodu PN a poslanca p. Hiju Petra z dôvodu dovolenky. 
Ďalej prítomných oboznámila s programom rokovania a dala o ňom hlasovať. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za 
overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Martinka Andreja a p. Mošku 
Miroslava. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov:  
Predseda:  p. Ing. Lazový Pavol   
člen: p. Martinka Zdenko 
člen: p. Podhorský Ján 
 

Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4.  Na základe uznesenia z 25. zasadania OZ dňa 27.6.2014 ukladalo OZ 
stavebnej komisii prešetriť odpredaj pozemku pre manželov Ondrašíkovcov.  
Komisia žiadosť prešetrila dňa 2.7.2014 a odpredaj schvaľuje. 

 
 
 

5. Poslanci obecného zastupiteľstva na základe vyjadrenia stavebnej komisie 
odsúhlasilo odpredaj pozemku par. č. KN-C 863/4 o výmere 86 m² a KN-C 272 
o výmere 26 m² pre manželov Jána a Ľudmilu Ondrašíkovcov. 
 

Hlasovanie: 5 za 
          1 proti p. Kanis Ján 
          0 zdržal sa. 

 
 

6. Dňa 15.11.2014 prebehnú voľby starostov a primátorov. Rozsah výkonu 
funkcie starostu obce Visolaje a obdobie rokov 2014 – 2018 sa nemení. 
Starosta je zvolený na plný pracovný úväzok podľa schválených zákonov NR 
SR. 
 
        Hlasovanie: 6 za 

0 proti 
0 zdržal sa 

 
 

7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo určenie počtu poslancov na funkčné obdobie 
2014 – 2018 v počte 7 poslancov, tak ako to prikazuje zákon NR SR. 

           
        Hlasovanie:  6 za 

  0 proti  
  0 zdržal sa 
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8. Starostka obce informovala, že dňom 30.12.2014 končí funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra obce, tak musí prebehnúť do tohto termínu voľba nového 
kontrolóra. Zvolenie nového kontrolóra však už bude uskutočňovať nové 
vedenie obce Visolaje. 
 
       Hlasovanie: 6 za 

0 proti 
0 zdržal sa 
 

9. Návrh VII. zmeny rozpočtu na r. 2014 predniesla účtovníčka obecného úradu 
p. Ing. Richtáriková Ivana. Poslanci návrh dostali v predstihu na preštudovanie 
a návrh bol bez pripomienok prijatý. 
 
       Hlasovanie: 6 za 

0 proti 
0 zdržal sa 
 

10. Na základe nových požiadaviek občanov obce Visolaje na vybudovanie IBV 
v časti Lazy muselo dôjsť k doplneniu ďalších pozemkov a ich zahrnutie do 
pripravenej projektovej dokumentácie na dobudovanie trafostanice 
a príslušných rozvodov el. prúdu. Doplnenie previedol p. Ing. arch. Róbert 
Šaradín bez finančnej odmeny. Poslanci návrh projektu bez pripomienok 
schválil. 
 
       Hlasovanie: 6 za 

0 proti 
0 zdržal sa 

11.  Rôzne: 
 
a) Starostka obce p. Pazderová Ľubica informovala o zaslaní finančných 

výkazov za II. štvrťrok 2014 za obec a za ZŠ s MŠ Visolaje. 
 

b) Poslanci OZ berú na vedomie správu audítora o overení konsolidovanej 
účtovnej závierky a súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
k 31.12.2013 obce Visolaje. 
 

c)  P. starostka informovala, že uznesenie č.23/2014 v časti D schvaľuje, bolo 
splnené a finančné prostriedky boli čerpané v plnej výške 26 056,46 € 
z rezervného fondu.  
Nakoľko obec splnila podmienky pre priznanie nenávratného  finančného 
príspevku na projekt: Úprava verejného priestranstva cintorína v obci 
Visolaje v  sume 23 601,86 € , a to dotácia z Európskej únie v sume 
18 881,48 € a  dotácia   zo štátneho rozpočtu v sume 4 720,38 € - projekt 
cez PPA, budú tieto prostriedky  v plnej výške refundované na rezervný 
fond obce. 
 

d) Poslanci prejednali čerpanie prostriedkov z rezervného fondu obce na 
doplatenie faktúry na Tribúnu na futbalovom ihrisku Visolaje v sume 8,47 € 
(kapitálový výdavok). 
 

       Hlasovanie: 6 za 



4 

 

0 proti 
0 zdržal sa 

 
Ďalej OZ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
v sume 1 337,00 € pre ZŠ s MŠ na mimoriadnu situáciu - rekonštrukciu 
elektroinštalácie v kotolni a podlahu ZŠ s MŠ Visolaje, čo tvorí spoluúčasť 
na financovanie nákladov vo výške 10%. Celková suma dotácie z MF SR 
je 13 365 €. 
 

       Hlasovanie: 6 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 

 
e) V tomto bode poslanci opätovne odsúhlasili žiadosť p. Ing. Masláka 

Dušana na  výstavbu rodinného domu, nakoľko na predchádzajúcom 
zasadaní obecného zastupiteľstva sa súhlas nedopatrením nedostal do 
uznesenia.  
 
       Hlasovanie:  6 za 

0 proti 
0 zdržal sa 

 
f) P. starostka informovala o ústnej žiadosti p. Šamajovej na správanie 

susedov a žiada o prešetrenie jestvujúceho stavu. Jedná sa o vstupe na 
cudzí pozemok a odtok dažďovej vody od susedov. Stavebná komisia 
prešetrí sťažnosť na mieste. 
 

g) Ďalej p. Pazdrová oboznámila poslancov, že refundované peniaze chce 
použiť: 
 1, Oprava fasády domu smútku 
 2, Rekonštrukcia starých garáži – kompletná 
 3, Oprava multifunkčného ihriska 
 4, Výmena okien na šatniach TJ. 
S postupom p. starostky poslanci súhlasia bez výhrad, ako i použitím 
finančných prostriedkov. 
 

12.  Diskusia 
 

 p. Martinka Zdenko žiadal obecný úrad o pomoc pri vybavovaní prístupovej 
cesty k parcelám 862/1-23. Parcely sú zahrnuté v územnom pláne na 
výstavbu IBV. P. Vačko Pavol doplnil, že i on plánuje výstavbu rodinného 
domu, a bol presvedčený, že cesta k pozemkov je dostatočne široká. Až po 
podrobnom preskúmaní dokladov sa zistilo, že pri regulácii potoka bola časť 
cesty zabratá a prístupová cesta tým stratila na význame a nie je vhodná na 
prejazd vozidiel. Zároveň jej časť vedie cez súkromné pozemky. P. starostka 
prisľúbila maximálnu pomoc pri vybavovaní prístupovej cesty k tejto lokalite 
obce. 
 

 P. Mgr. Ganošková Eva – sa zaujímala o počet žiadostí do MŠ. Informáciu jej 
poskytne riaditeľ MŠ. Ďalej žiadala informáciu z akých prostriedkov sa buduje 
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WC v kostole a koľko táto investícia stojí. P. starostka p. Mgr. Ganoškovú 
informovala, aby sa spýtala cirkevnej rady, ktorá túto výstavbu riadi 
a financuje. 
 
 

 P. Hijová Ľubica požadovala častejšie kosenie cintorína a požadovala 
informáciu o plate starostky. Plat starostky bol zvýšený v zmysle zákona č. 
253/1994 Zb.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a na základe dosiahnutých výsledkov a vybavení príslušných dotácií na rozvoj 
obce. Kosenie cintorína prebieha neustále, ale aktivační pracovníci pri tomto 
stave počasia uvedené práce nestíhajú. 

 
13.  Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Lazový 

Pavol. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice.  
 

Hlasovanie: 6 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
14. Na záver 26. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 

Ľubica poďakovala poslancom a občanom za účasť a zasadanie OZ ukončila. 
 

 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Ján Kanis, zástupca starostu .................... p. Ing. Martinka Andrej ........................ 
  
       p.  Moško Miroslav      ......................... 


