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

 
Číslo: 2/2011 OZ         vo Visolajoch dňa 10.02.2011 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

 napísaná z 2.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 
10.2.2011 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. otvorenie rokovania, schválenie programu zasadania OZ 
2. určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 
3. voľba návrhovej komisie 
4. kontrola plnenia uznesení 
5. správa o činnosti OcÚ od posledného ustanovujúceho zasadania OZ 
6. schválenie obvodov poslancov OZ pre roky 2011 – 2014 
7. schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov časti stavby „Polyfunkčná 

stavba“ medzi prenajímateľom Obec Visolaje a nájomcom Milanom Kozákom 
8. schválenie preplácania cestovných nákladov na súkromné motorové vozidlo 

starostky obce Peugeot 307 ŠPZ PU 682 AS podľa vyúčtovaného cestovného 
príkazu na služobné cesty 

9. zriadenie komisie podľa ustavného zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

10. rôzne 
11. diskusia 
12. návrh na uznesenie 
13. záver 

 
1. Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce p. Pazderová Ľubica, 

privítala prítomných poslancov a občanov. Poďakovala poslancom za 100 % 
účasť a následne dala hlasovať o programe rokovania OZ s výsledkom 
hlasovania: 

           9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
navrhla poslancov p. Martinku Zdenka a Ing. Martinkovú Evu.  

 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa.  
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov p. Ing. Martinku Andreja 
a p. Podhorského Jána. 

 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

4. Na poslednom obecnom zastupiteľstve bolo prijaté jedno uznesenie, ktoré 
ukladalo starostke obce Visolaje čerpať finančné prostriedky podľa 
schváleného rozpočtu na r. 2011. Úloha splnená. 

 
5. Podrobnú správu o činnosti OcÚ Visolaje od posledného riadneho zasadania 

OZ predniesla starostka obce p. Pazderová Ľubica. Správa je v plnom znení 
priložená k originálu zápisnice. 

 
6. Starostka obce predniesla návrh rozdelenia obvodov poslancov OZ pre roky  

 2011 – 2014. S rozdelením obvodov poslanci súhlasili a bez pripomienok 
 schválili. Doporučujú starostke obce zoznam obvodov a pridelených poslancov 
 vyvesiť na informačnej tabuli obec do 25.2.2011. 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov stavby „Polyfunkčná budova“ 
medzi prenajímateľom Obec Visolaje a nájomcom p. Milanom Kozákom, 
bytom Visolaje č. 313 predniesol v plnom znení zástupca starostky p. Kanis 
Ján. Po dlhotrvajúcej diskusií názorov poslancov a kontrolóra obce bola 
zmluva o nájme doplnená a schválená spolu s otváracími hodinami prevádzky. 

 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa.  
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8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo a súhlasilo preplácať cestovné náklady na 
súkromné motorové vozidlo starostky obce Peugeot 307 ŠPZ PU 682 AS 
podľa vyúčtovaného cestovného príkazu na služobné cesty. 

 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

9. Na základe ústavného zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcií verejných funkcionárov OZ prejednalo 
zloženie komisie pre roky 2011 – 2014 v tomto obsadení: 

 Ing. Lazový Pavol – SMER 
 Hija Peter – KDH 
 Podhorský Ján – HZDS 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

10. Rôzne: 
 a) Návrh programového rozpočtu na r. 2011 predniesla ekonómka obce p. 
 Kozáková Daniela. Podrobne informovala OZ o rozčlenení jednotlivých 
 finančných prostriedkoch podľa programov. Návrh bol bez pripomienok 
 poslancov schválený. 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 b) Starostka obce informovala o úspore el. energie v dôsledku rekonštrukcie 
 verejného osvetlenia vo výške 2 587,- €.  
 
 c) P. Pazderová ďalej informovala, že na webovej stránke obce bude 
 aktualizovaný sadzobník poplatkov. 
 
 d) V tomto bode OZ prejednalo zmluvu o darovaní traktoru bývalým starostom 
 obce p. Jandom Pribinom obci. Právnička OcÚ Visolaje p. JUDR. Heimlichovej 
 konštatovala, že darovacia zmluva nie je platná a nemá žiadnu právnu váhu. 
 Nakoľko trvá záujem kupcov o predaj traktoru na náhradné súčiastky, obecné 
 zastupiteľstvo súhlasí s jeho odpredajom. Ponuka na odpredaj traktoru bude 
 zverejnená na internete po dobu 1 mesiaca, t. j. do 10.3.2011 o odpredaji 
 rozhodne najvyššia ponuka. 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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 e) Starostka obce informovala o žiadosti p. Lazového Jozefa o prenájme 
 kultúrneho domu v mesiaci jún 2011, kde sa uskutoční diakonské vysvätenie. 
 Obecné zastupiteľstvo súhlasí a taktiež schvaľuje financie na vymaľovanie, 
 výmenu záclon a skultúrnenie kultúrneho domu. 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
11. V následnej diskusií vystúpili: 

• Poslanec Hija Peter informoval OZ o znečistení obecnej cesty 
podnikom Štátne Lesy SR pri jeho rodinnom dome. Starostka obce p. 
poslanca informovala, že uvedenú skutočnosť mal ihneď nahlásiť, aby 
mohla požiadať vinníka o odstránenie znečistenia. 

• Palkech František – požadoval rýchlu opravu cesty povedľa rieky 
„Pružinka“ z dôvodu veľkých výtlkov a blata. Stavebná komisia prešetrí 
sťažnosť a navrhne starostke obce riešenie. Ďalej p. Palkech 
požadoval pokračovanie výkupu pozemkov pod obecnou cestou ako 
i jej následnú úpravu na asfaltový povrch a dobudovanie verejného 
osvetlenia na tejto ulici. 

• Mgr. Ganošková Eva – požaduje zásyp prepadnutej pôdy pri lávke na 
Kráčinách. 

• Závadová Viera – podporila žiadosť p. Palkecha a ďalej sa informovala 
o možnosti pridelenia opatrovateľského príspevku pre svoju matku, 
poprípade prehodnotenie opatrovateľských príspevkov v obci Visolaje. 

 
12. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie poslanec p. Ing. 

Martinka Andrej. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti  
           0 zdržal sa. 
 

13. Na záver 2.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. 
Pazderová Ľubica poďakovala poslancom a spoluobčanom za účasť a OZ 
ukončila. 

 
 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostky ........................  Ing. Martinková Eva .................. 
 
        Martinka Zdenko ....................... 


