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

 

 
Číslo: 27/2014      vo Visolajoch dňa 28.8.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
 napísaná z 27. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
28.8.2014 o 18:30 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. schválenie VIII. zmeny rozpočtu  
6. rôzne   
7. diskusia  
8. návrh na uznesenie 
9. záver    

 

 
1. Zahájenie 27. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva predniesla 

starostka obce p. Pazderová Ľubica, privítala prítomných poslancov. 
Ospravedlnila neúčasť poslankyne p. Ing. Martinkovej Evy, kontrolóra obce, p. 
Sojčáka Jozefa z dôvodu PN,  poslanca p. Kanisa Jána a poslanca p. Ing. 
Martinku Andreja z dôvodu pracovných povinností. Ďalej prítomných 
oboznámila s programom rokovania a dala o ňom hlasovať. 

 
Hlasovanie: 5 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
2. Písaním zápisnice p. starostka poverila Ing. Richtárikovú Ivanu, za 

overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Martinku Zdenka a p. Ing. 
Lazového Pavla. 

 
Hlasovanie: 5 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov:  

 



2 

 

Predseda:  p. Hija Peter   
         člen: p. Moško Miroslav 
         člen: p. Podhorský Ján 
 

Hlasovanie: 5 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4.  Na základe uznesenia z 26. zasadania OZ konaného dňa 12.8.2014 OZ 
ukladalo OU  vypracovať kúpnopredajnú zmluvu na predaj obecného pozemku 
parc. č. KN-C 863/4 a KN-C 744/2 manželom Jánovi a Ľudmile 
Ondrášikovcom.. OU vypracovalo kúpnopredajnú zmluvu pre obidva vyššie 
spomínané obecné pozemky pre manželov Jána a Ľudmilu Ondrášikovcov. 

 
 

5. Návrh VIII. 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: 5 za 

0 proti 
0 zdržal sa 

 
6. Rôzne: 

 
a) starostka obce p. Pazderová Ľubica podala informatívnu správu o zabezpečení 

65 . výročia Sedembolestnej Panny Márie v obci Visolaje, ukázala návrhy 
pohľadníc obce Visolaje a magnetiek obce Visolaje 
 

b) starostka obce p. Pazderová Ľubica priniesla ukázať vzor monografie Visolaje 
II. časti. Taktiež informovala o úhrade nákladov na jej vydanie a spomenula 
i mená sponzorov a sumu akou prispeli na vydanie tejto monografie na základe 
darovacej zmluvy.  
 

7. Diskusia: 
 

 Poslanec p. Hija Peter sa opätovne spýtal v mene cirkevnej rady, či obec 
prispeje nejakou sumou na výstavbu WC. Je potrebné poslať písomnú žiadosť 
a rozpis finančných prostriedkov na výstavbu a potom OZ rozhodne 
o príspevku obce na túto výstavbu. 

 
8. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Hija Peter.  Návrh 

je v plnom znení priložený k originálu zápisnice.  
 

Hlasovanie: 5 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
9. Na záver 27. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 

Ľubica poďakovala poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončila. 
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Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Ing. Richtáriková Ivana....................  p. Martinka Zdenko   .......................... 
  
                p. Ing. Lazový Pavol   ......................... 


