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

 
Číslo:  9/2012 OZ         vo Visolajoch dňa 30.01.2012 
 

Z á p i s n i c a  
 
 napísaná z 9. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa 30.01.2012 o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie 
OZ zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala osobne 
telefonicky. 
 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. schválenie pozemkových úprav – komasácia v obci Visolaje v r. 2012 
5. rôzne 
6. diskusia 
7. návrh na uznesenie 
8. záver 

 
1. Otvorenie mimoriadneho rokovania OZ previedla starostka obce p. Pazderová 

Ľubica, privítala prítomných poslancov. Ospravedlnila neúčasť poslancov Ing. 
Martinku Andreja – neodkladná účasť na rokovaní v práci, Ing. Lazového 
Pavla z dôvodu služobnej cesty a kontrolóra obce p. Sojčáka Jozefa z dôvodu 
predĺženej smeny v práci. Následne dala hlasovať o programe rokovania OZ 
s výsledkom hlasovania: 

          7 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Martinkovú Evu a poslanca Hiju Petra. 

 
        Hlasovanie: 7 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

3. Návrhovú komisiu p. starostka navrhla v zložení poslancov: predseda 
Ďurkovič Jozef, členovia Martinka Zdenko, Moško Miroslav. 

 
        Hlasovanie: 7 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
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4. V tomto bode obecné zastupiteľstvo podrobne informovala pracovníčka 
Obvodného pozemkového úradu Považská Bystrica p. Ing. Baliaková Jarmila. 
Pozemkové úpravy budú prebiehať na základe zák. č. 330/91. Komasácia 
v obci Visolaje bude financovaná z eurofondov a nebude stáť obecný rozpočet 
ani euro a musí prebehnúť do konca r. 2015. Komasácia bude prebiehať 
a týka sa len pozemkov v extraviláne obce. Intravilánu obce sa úpravy vôbec 
nedotknú a ostáva v pôvodnom stave. Komasácia pozemkov prebieha 
z dôvodu zlučovania drobných parciel, znižovaniu počtu majiteľov, určenie 
pozemkov či sa jedná o ornú pôdu, lúky alebo lesný porast. Všetky úpravy 
však môžu prebiehať len so súhlasom majiteľov jednotlivých parciel. 

 Aby komasácia v obci mohla prebehnúť podľa zákona je potrebný väčšinový 
 súhlas občanov na verejnom zhromaždení občanov, ktoré sa uskutoční dňa 
 26.02.2012 o 14:00 hod. v kultúrnom dome vo Visolajoch.  
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozemkové úpravy a komasáciu v obci 
 Visolaje. 

        Hlasovanie: 7 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

5. Rôzne: 
 a) starostka obce p. Pazderová a poslanec p. Martinka Zdenko informovali 
 o zabezpečení príprav na fašiangy a následnú tanečnú zábavu, ktorá sa 
 uskutoční 18.02.2012. 
 

6. Do následnej diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil a ani nevystúpil. 
 

7. Návrh na uznesenie predniesol člen návrhovej komisie poslanec p. Martinka 
Zdenko. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 

 
        Hlasovanie: 7 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

8. Na záver 9. mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce 
p. Pazderová Ľubica poďakovala poslancom za účasť a zasadanie OZ 
ukončila. 

 
 
 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostky ........................ Ing. Martinková Eva ............................ 
 
       Hija Peter ............................................ 
 
 
 
  
  
 


