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

 
Číslo:  7/2011 OZ           vo Visolajoch dňa 9.12.2011 
 
 

Z á p i s n i c a  
 
 napísaná zo 7.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
9.12.2011 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. otvorenie rokovania, schválenie programu rokovania OZ 
2. určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 
3. voľba návrhovej komisie 
4. kontrola plnenia uznesení 
5. správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadania OZ 
6. schválenie II. zmeny rozpočtu r. 2011, rozpočet na r. 2012 a rozpočty na roky 

2013 – 2014 na vedomie 
7. schválenie VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Visolaje 
8. schválenie VZN č. 3/2011 o miestnych daniach, o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Visolaje 
9. rôzne 
10. diskusia 
11. návrh na uznesenie 
12. záver 

 
 

1. Zahájenie 7. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva previedla starostka 
obce p. Pazderová Ľubica. Privítala prítomných, poďakovala poslancom 
a občanom za účasť. Ospravedlnila neúčasť poslancov p. Ing. Andreja 
Martinku z dôvodu služobnej cesty do Bratislavy a p. Jozefa Ďurkoviča 
z dôvodu práce na II. zmene. Následne oboznámila prítomných s obsahom 
programu a dala o ňom hlasovať. 

 
         Hlasovanie: 7 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. Lazového a p. Podhorského. 

 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: predseda komisie p. Ing. Eva 
Martinková, členovia p. Zdenko Martinka a p. Miroslav Moško. 

 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

4. Na poslednom OZ boli prijaté dve uznesenia: 
 

 a) Zvolať stretnutie s p. Ing. Skušekom o prepracovanie geometrického plánu 
 na výkup pozemkov pod obecnú cestu pri rieke Pružinka. Starostka obce 
 informovala o skutočnosti, že p. Skušek už na vypracovaní projektu pracuje 
 a bol si osobne pozrieť a dopracovať poznámky na mieste projektu. Kúpno-
 predajné zmluvy bude vypracovávať právnička Obecného úradu Visolaje p. 
 JUDr. Heimlichová. 
 
 b) Starostke obce p. Pazderovej Ľubici požiadať Ministerstvo výstavby 
 a rozvoja o pridelenie dotácie na vypracovanie nového územného plánu obce. 
 Uznesenie sa priebežne plní. Žiadosti boli odovzdané na ministerstvo do 
 Bratislavy dňa 3.10.2011. 
 

5. Podrobnú správu o činnosti OcÚ od posledného riadneho zasadania OZ 
predniesla starostka obce. Správa je v plnom znení priložená k originálu 
zápisnice. 

 
6. V tomto bode poslanci OZ prejednali II. zmenu rozpočtu na rok 2011 a 

rozpočet na r. 2012, a tiež zámery a ciele na roky 2013 – 2014.  Materiál 
dostali poslanci v predstihu na preštudovanie prípadne doplnenie alebo 
zmeny. Nikto z poslancov nemal k rozpočtom žiadne pripomienky ani 
doplňujúce zmeny. 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje II. zmenu rozpočtu na r. 2011 a rozpočet na 
 r. 2012 a berie na vedomie zámery na r. 2013 a r. 2014. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 
 
 
 
 



 3 

7. V ďalšom bode rokovania obecného zastupiteľstva poslanci prejednali VZN č. 
1/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v obci Visolaje. V následnej diskusií sa jednohlasne dohodli 
o stanovení poplatkov nasledovne: 

 
 a) trhové miesto pred COOP Jednota    5,00 € 
 b) vyhlásenie v MR       2,00 € 
 c) trhové miesto + vyhlásenie v MR    7,00 € 
 d) prenájom KD na predajné účely a prezentácie  30,00 € + energie 
 e) prenájom PZ na predajné účely a prezentácie  20,00 € + energie 
 
 Poplatky sú stanovené na 1 deň bez ohľadu na počet hodín strávených na 
 trhovom mieste v obci Visolaje. 
 VZN č. 2/2011 bolo prijaté bez pripomienok a zmien. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo VZN č. 3/2011 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Visolaje: 

 
 a) Daň z pozemkov a sadzby dane sa nemení. 
 b) Daň zo stavieb a bytov sa nemení. 
 c) Oslobodenie a zníženie daní – podmienky sa nemenia. 
 d) Daň za užívanie verejného priestranstva sa zaokrúhľuje na celé eurá a to: 
  - cirkusy 17,00 €/1 deň, 
  - strelnice, lunaparky, kolotoče a iné atrakcie 10,00 €/1 deň. 
 e) Daň za predajné automaty sa zaokrúhľuje na celé eurá a to 50,00 € za 
 jeden predajný automat a kalendárny rok. 
 f) Daň za nevýherné hracie prístroje sa zaokrúhľuje na celé eurá a to 33,00 € 
 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 
 g) Na základe vysokých poplatkov za vývoz a uskladnenie TKO sa zvyšuje 
 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:  
  - 0,0411 €  za osobu a kalendárny deň t.j. 15 €/rok. 
  Poskytovanie nádob na komunálny odpad (novo prihlásených) fyzickým 
 i právnickým osobám obec poskytne KUKA nádobu za aktuálnu nákupnú 
 cenu. Po dobe životnosti nádoby, ktorú obec stanovuje na 8 rokov si môže 
 poplatník nádobu vymeniť za poplatok 3,50 €. 
 h) Zvyšuje sa daň za jedného psa na jeden kalendárny rok: 
  - v byte 3,00 €, 
  - v ostatných častiach obce 3,00 €. 
 
 OZ schvaľuje VZN č. 3/2011 s výsledkom hlasovania: 
           7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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9. Rôzne: 
 
 a) OZ prejednalo sťažnosť p. Miháľa na dobudovanie záchytných sietí na 
 multifunkčné ihrisko. Starostka obce informovala poslancov, že uvedené práce 
 budú prevedené v jarných mesiacoch r. 2012, ako i oprava oplotenia areálu 
 ZŠ. 
 
 b) P. starostka informovala OZ o priebehu, zabezpečení a hospodárskom 
 výsledku pri poriadaní hodovej zábavy dňa 15.10.2011. Čistý zisk z uvedenej 
 akcie predstavuje 622,07 €. 
 
 c) Dňa 30.10.2011 sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami v KD, ktoré 
 organizoval ObÚ Visolaje. Celkové náklady na túto akciu predstavovali čiastku 
 336,35 €. 
 
 d) Dňa 11.10.2011 boli na Daňový úrad Pov. Bystrica odovzdané finančné 
 výkazy. 
 
 e) OZ berie na vedomie programový rozpočet na roky 2013 – 2014 
 a schvaľuje programový rozpočet na rok 2012 bez pripomienok. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 f) V tomto bode OZ prejednalo žiadosť p. Igora Hiju o odpredaj obecného 
 pozemku p. č. 763 o výmere 150 m2 . Obecný majetok sa môže predávať len 
 na základe súdno-znaleckého posudku, preto OZ doporučuje p. Hijovi aby sa 
 informoval o cene posudku, ako i zapísanie do katastra, ktoré hradí kupujúci. 
 OZ udeľuje predaju predbežný súhlas. 
         Hlasovanie: 6 za 
           0 proti 
           1 zdržal sa 
           (Peter Hija) 
 
 g) Žiadosť p. Vrbatovej na OcÚ Visolaje o prijatie do zamestnania na pozíciu 
 upratovačky ZŠ. Starostka obce informovala, že nedisponuje žiadnym voľným 
 miestom na uvedenú prácu, a nie je možné zatiaľ žiadateľke vyhovieť. 
 
 h) Žiadosť p. Michala Janeka s manželkou na výstavbu rod. domu p. č. 886/33 
 OZ schválilo s pripomienkami. Uvedená parcela susedí s priemyselnou zónou, 
 kde môže byť značný hluk, je mimo intravilánu obce bez prístupovej cesty 
 a inžinierskych sietí, ktoré si žiadateľ bude musieť vybudovať na vlastné 
 náklady. Ďalej mu poslanci OZ doporučili sa informovať či sa uvedený 
 pozemok nenachádza v záplavovej zóne rieky Pružinka, aby nemal problémy 
 s poistením stavby. OZ schvaľuje žiadosť p. Michala Janeka. 
          
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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 i) Žiadosť p. Chlebana Ludvika, Visolaje č. 115,  o odpredaj motora 
 vyradeného Agzatu na náhradné súčiastky. O odpredaj prevodovky mal 
 záujem p. Hlubina Jozef. Uvedený odpredaj vyradeného Agzatu bude 
 prevedený formou inzercie na internete do 31.1.2012. O cene rozhodne 
 najvyššia ponúkaná cena. Zodpovedný za zverejnenie a predaj sú starostka 
 obce a poslanec Zdenko Martinka. 
 
 j) Schválenie procesu obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej 
 dokumentácie, ktorý potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 
 dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 k) OZ schvaľuje inventarizačné komisie pre vykonanie fyzickej inventúry 
 majetku obce k 31.12.2011 v tomto zložení: 
 
 Ústredná inventarizačná komisia:  predseda Pazderová Ľubica 
       člen  Ing. Lazový Pavol 
       člen   Kozáková Daniela 
 
 Komisia ZŠ:     predseda Mgr. Boleková Anna 
       člen  Mgr. Ďuricová Daniela
       člen  Podhorský Ján 
 
 Komisia MŠ:     predseda Martinková Gabriela 
       člen  Hrenáková Ľubomíra 
       člen  Ing. Martinková Eva 
 
 Komisia ŠJ:     predseda Štefancová Nadežda 
       člen  Tarabová Margita 
       člen  Martinka Zdenko 
 
 Komisia ŠKD:    predseda Mgr. Želiarová Eva 
       člen  Kostelná Emília 
       člen  Ing. Martinka Andrej 
 
 Komisia DHZ:    predseda Hanidžiar Ľubomír 
       člen  Botek Jozef 
       člen   Hija Peter 
       člen  Kanis Ján 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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 l) V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili poplatky za 
 žívanie domu smútku a stanovili poplatok  za každý začatý deň na sumu 4,00.
 Schválený poplatok bol zapracovaný do VZN č. 3/2011 o miestnych daniach 
 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
 území obce Visolaje a to v IV. časti – Poplatok za dom smútku. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 m) V priebehu mesiaca november sa 2-krát uskutočnilo jednanie s konateľmi 
 firiem  AVE, s.r.o., Bratislava a p. Chudovským o návrhoch novej zmluvy na 
 vývoz TKO. Na základe cenových ponúk a poskytovaných služieb sa poslanci 
 OZ dohodli, že vývoz TKO vo Visolajoch bude realizovať firma AVE, s.r.o., 
 Bratislava. Vývoz KUKA nádob bude realizovaný každý nepárny týždeň 
 v stredu. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 n) Žiadosť manželov Ostradických o výmenu okien na školskom byte OZ 
 prejednalo a vôbec sa nestráni tejto výmene pokiaľ finančná situácia to OcÚ 
 dovolí a hlavne nastane lepšie plnenie podielových daní od štátu, ktoré sú 
 rozhodujúce pre rozvoj a fungovanie obce. 
 
 10. V následnej diskusii vystúpili: 
 

- Poslankyňa p. Ing. Martinková Eva – požiadala poslancov o ich názor 
na vytvorenie fóra na internete, kde by občania mohli realizovať svoje 
návrhy alebo otázky na rozvoj obce. 

- P. Krško Dušan – požiadal starostku obce o dojednanie prác na 
vyčistení Pravcového potoka od nánosov bahna. Starostka informovala 
p. Kršku, že Povodie Váhu bude uvedenú časť čistenia prevádzať až 
v r. 2012 nakoľko má vyčerpané finančné zdroje pre r. 2011. 

 
 
 11. Návrh na uznesenie predniesla predsedkyňa návrhovej komisie p. Ing. 
 Martinková Eva. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti  
           0 zdržal sa. 
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 12. Na záver 7. riadneho zasadania OZ starostka obce p. Pazderová Ľubica 
 poďakovala poslancom a občanom za účasť. Spoločne všetkým zúčastneným 
 popriala šťastné a veselé Vianoce a do Nového roku 2012 veľa zdravia, 
 šťastia a úspechov v práci i v rodinnom živote. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostky ..................... Ing. Lazový Pavol ............................. 
 
       Podhorský Ján      ............................. 
 
 
 
 


