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

 
Číslo: 1/2010 OZ         vo Visolajoch dňa 27.12.2010 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

 napísaná z 1.slávnostného ustanovujúceho zasadania Obecného 
zastupiteľstva po komunálnych voľbách v zasadačke požiarnej zbrojnice vo 
Visolajoch. Zasadanie zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov, 
členov komisií pozvala písomne pozvánkou, občanov cestou miestneho rozhlasu. 
 Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je priložená k originálu zápisnice. 
 
 Program rokovania: 
 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
4. Zloženie sľubu zvoleného starostu 
5. Príhovor starostky obce 
6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
8. Voľba zástupcu starostky na návrh starostky obce 
9. Návrh a voľba predsedov komisií a členov 
10. Schválenie platu starostky v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní 

pred voľbami na celé funkčné obdobie 
11. Schválenie odmien poslancom, predsedom komisií, členom komisií 

neposlancom podľa schválených zásad odmeňovania poslancov 
12. Schválenie III. Zmeny rozpočtu 2010 
13. Schválenie rozpočtu na r. 2011 
14. Schválenie zasadania pre spracovanie územného plánu obce Visolaje 
15. Diskusia 
16. Návrh na uznesenie 
17. Záver. 

 
 

1. Otvorenie slávnostného rokovania OZ previedla starostka obce p. Pazderová 
Ľubica, privítala prítomných novozvolených i končiacich poslancov, členov 
volebnej komisie a občanov. Ospravedlnila neúčasť končiaceho poslanca OZ 
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p. Ing. Kršku Karola z dôvodu hospitalizácie v nemocnici. Následne dala 
hlasovať o programe rokovania OZ s výsledkom hlasovania: 

 
          9 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
navrhla poslancov p. Ing. Lazového Pavla a Ďurkoviča Jozefa. 

 
        Hlasovania:  9 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

3. Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy obce predniesla predsedkyňa  
volebnej komisie p. Kozáková Daniela. V správe konštatovala, že víťazom 
volieb na funkciu starostu obce zvíťazila p. Pazderová Ľubica s počtom 
platných hlasov 274. 
Kandidáti na post poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 
získaných hlasov: Ing. Lazový Pavol 236, Kanis Ján 228, Ing. Martinka Andrej 
220, Hija Peter 197, Ďurkovič Jozef 174, Moško Miroslav 169, Martinka 
Zdenko 142, Podhorský Ján 142 a Ing. Martinková Eva 106. 
Náhradníci na post poslancov OZ podľa počtu získaných hlasov: 
Mgr. Ostradická Dagmar 105, Kalus Peter 97 a Mitašová Alena 87. 
 

4. Predseda volebnej komisie p. Kozáková Daniela vyzvala starostku obce p. 
Pazderovú Ľubicu k slávnostnému sľubu starostky obce a po prečítaní sľubu 
a prevedení podpisu jej odovzdala obecné insignie. 
 

5. Opätovne zvolená starostka obce p. Pazderová Ľubica vo svojom príhovore 
v prvom rade poďakovala končiacim poslancom OZ za ich činnosť 
v samospráve obce a popriala im veľa zdravia a šťastia  v ich ďalšom živote. 
V ďalšej časti príhovoru postupne hodnotila činnosť Obecného úradu za 
posledné štyri roky. Spomenula konkrétne akcie, ktoré boli v jej volebnom 
období realizované, ako ich finančné krytie či už z dotácií jednotlivých 
ministerstiev alebo z rozpočtu obce a sponzorských príspevkov. 
Zhodnotila neľahké obdobie či už počas finančnej krízy ako i nedoplatkov 
v oblasti fiškálnej dane zo strany štátu. Popriala novozvoleným poslancom 
veľa chuti do novej zodpovednej práce pre rozvoj svojej obce.  
Na záver svojho príhovoru vyjadrila svoj sľub zodpovednej a maximálnej práce 
pre blaho obce a svojich spoluobčanov. 
 



 3 

6. V tomto bode programu poslankyňa p. Ing. Martinková Eva prečítala sľub 
poslancov a následne poslanci do rúk starostky obce p. Pazderovej Ľubici 
zložili sľub v poradí akom získali hlasy vo voľbách: 

1. Ing. Lazový Pavol 
2. Kanis Ján 
3. Ing. Martinka Andrej 
4. Hija Peter 
5. Ďurkovič Jozef 
6. Moško Miroslav 
7. Martinka Zdenko 
8. Podhorský Ján 
9. Ing. Martinková Eva 

 
7. Obecné zastupiteľstvo prejednalo zloženie komisií na celé 4-ročné obdobie: 

  
 Mandátová komisia:  predseda Ing. Lazový Pavol 
     člen  Ing. Martinka Andrej 
     člen  Podhorský Ján 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 Návrhová komisia:  predseda Ing. Martinková Eva 
     člen  Hija Peter 
     člen   Ďurkovič Jozef 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 Volebná komisia:  predseda Martinka Zdenko 
     člen  Moško Miroslav 
     člen  Kanis Ján 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 
 

8. Starostka obce p. Pazderová Ľubica predniesla návrh na post zástupcu 
starostky obce. Navrhla služobne najstaršieho poslanca, ktorý túto funkciu 
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vykonával i v minulom volebnom období poslanca p. Kanisa Jána. Návrh 
starostky obce prešiel bez pripomienok s výsledkom hlasovania: 

 
           8 za 
           0 proti 
           1 zdržal sa 
           (Kanis Ján) 
 

9. V štatúte obce na 33.zasadaní OZ boli schválené komisie, ktoré po nových 
voľbách budú pracovať v zložení: 

  
 
 „Komisia výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia.“ 
 
 Predseda Ing. Martinka Andrej 
 Člen   Podhorský Ján 
 Člen  Ďurkovič Jozef 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 „Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností.“ 
 
 Predseda Ing. Martinková Eva 
 Člen  Kanis Ján 
 Člen  Hija Peter 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 „Komisia pre školstvo, mládež, šport a kultúru.“ 
 
 Predseda Martinka Zdenko 
 Člen  Moško Miroslav 
 Člen  Štefanec Jozef 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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 „Komisia sociálna, finančná, správy majetku.“ 
 
 Predseda Ing. Lazový Pavol 
 Člen  Ing. Martinková Eva 
 Člen  Kozáková Daniela 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 
 „Komisia pre kontrolu verejného obstarávania.“ 
 
 Predseda Ing. Lazový Pavol 
 Členovia všetci poslanci OZ 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 Komisie boli jednohlasne schválené bez pripomienok alebo zmien v zložení 
 jednotlivých komisií. 
 

10. Návrh platu starostky vysvetlila ekonómka obecného úradu p. Kostelná Emília. 
Plat starostky sa určuje v zmysle zákona 253/1994 Zb. podľa priemerného 
platu pracovníka v národnom hospodárstve krát koeficient počtu obyvateľov 
obce (1,83). Plat starostky obce schválený bez pripomienok. 

    
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 
 

11. Schválenie odmien poslancom, predsedom komisií, členom komisií, 
neposlancom podľa schválených zásad odmeňovania predniesla starostka 
obce p. Pazderová Ľubica. Navrhla následné odmeňovanie: 

• poslanci za každé zasadanie OZ čiastku 10,- € ktorá je podmienená účasťou 
na OZ 

• predsedovia komisií za každé prerokovanie priestupku alebo sťažností 7,- € 
s podmienkou odovzdania zápisu starostke obce s priloženou prezenčnou 
listinou 

• členovia komisií za každú aktívnu účasť na rokovaní komisie s podpisom 
účasti na prezenčnej listine 5,- €. 



 6 

 Poslanci návrh bez pripomienok a pozmeňovacích návrhov schválili. 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

12. Návrh III. Zmeny rozpočtu na r. 2010 novozvolený poslanci dostali v predstihu 
poštou na dôkladné preštudovanie a prípravu na OZ. Návrh bol prijatý 
s výsledkom hlasovania: 

 
           9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

13. Návrh rozpočtu na r. 2011 poslanci dostali v predstihu poštou na 
preštudovanie. Starostka obce p. Pazderová Ľubica informovala o veľmi 
ťažkom zostavovaní návrhu rozpočtu, lebo nikto netuší v akom rozsahu bude 
plnený dlh štátu v podielových daniach a ako sa dotkne obcí šetrenie štátu na 
samosprávach obcí a miest v nasledujúcom období. 

 Rozpočet na r. 2011 bol schválený bez pripomienok. 
 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

14. Na základe posúdenia návrhu „Zadania k ÚPN – O Visolaje“ – stanovisko 
podľa § 20 ods. 6 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Trenčíne odbor 
územného plánovania odporúča schváliť obecnému zastupiteľstvu predložený 
návrh zadania pre územný plán obce Visolaje v zmysle vyhodnotenia 
pripomienok z jeho prerokovania. 

 
         Hlasovanie:  9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

15.  V následnej diskusií vystúpili: 
 

• Poslanec Moško Miroslav sa informoval o počte obyvateľov obce 
Visolaje ku dňu 27.12.2010. Presný počet je 910 obyvateľov. 

• Poslanec Hija Peter požiadal starostku obce o informáciu výstavby 
trafostaníc na Zámlyní. Výstavba trafostaníc je schválená OZ, čaká sa 
na začatie výstavby SEZ. 
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• Poslankyňa Ing. Martinková Eva požiadala OZ o možnosť založenia 
fóra občanov na obecnej internetovej stránke. Fórum občanov sa založí 
na skúšobnú dobu 3 mesiace. 

• Pani Mgr. Ostradická Dagmar požiadala starostku obce, aby zariadila 
odhŕňanie snehu pluhom v areáli ZŠ. 

• Pani Mgr. Ganošková Eva sa informovala o možnosti posunutia značky 
začiatok obce smerom od Beluše o 50 m a zaujímala sa o rozdelení 
poslancov podľa častí v obci. Starostka informovala, že rozdelenie 
poslancov bude schválené až na nasledujúcom zasadaní OZ. 

 
16. Návrh na uznesenie predniesla predsedkyňa návrhovej komisie p. Ing. 

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

17. Na záver 1.ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva starostka 
obce p. Pazderová Ľubica poďakovala poslancom za 100% účasť, 
zablahoželala všetkým prítomným do nového roku veľa zdravia, šťastia 
a rokovanie OZ ukončila. 

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


