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

Číslo: 11/2012 OZ         vo Visolajoch dňa 22.06.2012

Z á p i s n i c a

napísaná z 11. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
22.06.2012 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie 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 VZN č. 1/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky.
7. Schválenie dodatku č. 1/2012 k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Visolaje.
8. Schválenie prenájmu pozemkov na výkon práva poľovníctva v k. ú. Visolaje.
9. Schválenie I. zmeny rozpočtu r. 2012.
10. Schválenie vyznačenia cyklotrás a označenie smerovníkov v k. ú. Visolaje.
11. Rôzne:

- Žiadosť Reality GALA s.r.o. o odkúpenie obecného majetku v k. ú. Visolaje.
- Žiadosť riaditeľky  ZŠ o schválenie financií na skriňu pre pomôcky.
- Žiadosť združenia Motoshop Visolaje o schválenie preteku MM SR 

v countrycrosse 2012.
- Schválenie žiadosti OÚ na Ministerstvo školstva SR BA o vyradenie ZŠ a MŠ 

a ich súčastí zo siete škôl a školských zariadení v SR a ich následné 
zaradenie do siete splynutím do jedného subjektu.

12. Diskusia.
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver.
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1. Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. Pazderová 
Ľubica, privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila neúčasť poslancov 
p. Ďurkoviča Jozefa z dôvodu práce na III. zmene a p. Podhorského Jána z dôvodu 
choroby.  Požiadala poslancov OZ o doplnenie programu rokovania a to o schválenie 
žiadosti o splynutie MŠ a ZŠ do jedného subjektu.
Následne dala rokovať o programe rokovania s výsledkom rokovania:

6 za
0 proti
0 zdržal sa.

2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za 
overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Hiju Petra a p. Martinku Zdenka.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: predseda Ing. Lazový Pavol, členovia Ing. 
Martinková Eva a Moško Miroslav.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

4. Kontrola plnenia uznesení:

a) Starostke obce zaslať list s fotodokumentáciou na Lesy SR a prejednanie opráv 
komunikácie po ťažbe dreva. Oprava cesty prebieha a zástupca Lesov SR p. 
Kukuliaš po dohode s p. Ondrášikom zariadi opravu cesty v úsekoch, kde došlo 
k poškodeniu.

b) Zaslať list firme Chudovský, a. s., aby cenovú ponuku na vývoz TKO zaslali včas 
na konci roku 2012, aby sa ponuka mohla prejednať v OZ pri uzatváraní zmlúv na 
r. 2013. – SPLNENÉ.

c) Písomne odpovedať na listy p. Mgr. Ganoškovej Evy a p. Hijovej Antónie na ich 
žiadosti. – SPLNENÉ, listy zaslané v termíne.

d) Starostke obce zistiť čísla parciel obce, o ktoré žiada poľovné združenie 
na prenájom. Jedná sa o parcelné čísla 453, 466, 468, 477, 479, 556, 620, 671, 
677, 613 o celkovej výmere 33 777 m2.

5. Podrobnú správu o činnosti OcÚ predniesla starostka obce p. Pazderová. Správa je 
v plnom znení priložená k originálu zápisnice.
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6. V tomto bode poslanci OZ prejednali schválenie dodatku č. 1/2012 o mieste a čase 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Dodatok schválený bez 
pripomienok poslancov.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

7. Ďalej poslanci OZ prejednali schválenie dodatku č. 1/2012 k VZN č. 2/2011 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci 
Visolaje. Dodatok bez pripomienok schválený.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

8. Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť PZ Brekov o prenájme pozemkov na výkon 
práva poľovníctva v  k. ú. Visolaje. Jedná sa o výmeru 33 777 m2 na obdobie 10 
rokov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť PZ Brekov s výsledkom hlasovania:

                                      4 za
                                      2 proti – Ing. Martinková Eva, Martinka Zdenko
                                      0 zdržal sa.

Po ukončení hlasovania p. Martinka Miroslav a Ing. Martinková Eva napadli 
rozhodnutie OZ za protizákonné, a vyslovili pripomienku, že na uvedený prenájom 
pozemkov mala byť vyhlásená obchodná súťaž.
Starostka obce p. Pazderová preverí ich sťažnosť u právničky OcÚ Visolaje, či je 
oprávnená, či o prenájme rozhoduje OZ ako správny orgán obce a hlasovanie nie je 
v rozpore so zákonom.

9. Návrh schválenia I. zmeny rozpočtu r. 2012 predniesla starostka obce p. Pazderová. 
Informovala o zmenách v rozpočte ako aj následnom čerpaní finančných 
prostriedkov. OZ návrh I. zmeny rozpočtu bez pripomienok schvaľuje.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

10. OZ schvaľuje projekt vyznačenia cyklotrás a označenie smerovníkov v k. ú. Visolaje. 
Projekt bol prezentovaný aj na verejnom zhromaždení majiteľov lesov a bol bez 
pripomienok schválený.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.
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11. Rôzne:

- Žiadosť Reality GALA, s.r.o., o odkúpenie obecného majetku v k. ú. Visolaje parc. 
č. E 446, obecné zastupiteľstvo prejednalo a zamietlo s odôvodnením, že nemieni 
predávať žiadny obecný majetok.

- Žiadosť riaditeľky ZŠ o schválenie financií na skriňu pre pomôcky vo výške 
1 000,00 € OZ schvaľuje bez pripomienok.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

- Žiadosť združenia Motoshop Visolaje team o schválenie preteku MM SR 
v countrycrosse v mesiaci august 2012 predniesol p. Martinka Miroslav. 
Prezentáciu celého podujatia predniesol p. Hrehor. Podujatia by sa malo 
zúčastniť cca 250 pretekárov vo viacero kubatúrach, dĺžka podujatia je 2 dni. 
Umiestnenie depa pre účastníkov ako i plán trate je pevne stanovený. P. Martinka 
nepredniesol ani jeden súhlas majiteľov pozemkov, ktorých sa pretek týka, iba 
tlmočil ústny súhlas prenajímateľa pozemkov p. Zúbeka Juraja. Následne uviedol 
ponuku, že ak prejde usporiadanie pretekov, bude financovať čiastkou 1 000,- € 
skriňu pre ZŠ a MŠ.

      V následnej diskusii vystúpili všetci zúčastnení poslanci, ktorí prezentovali svoj
     názor na schválenie alebo zamietnutie podujatia. V následnom hlasovaní, kto je
      na povolenie pretekov, hlasovanie dopadlo:

                                             2 za – Ing. Martinková Eva, Martinka Zdenko
                                                  2 proti – Kanis Ján, Moško Miroslav

                                             2 zdržal sa – Hija Peter, Ing. Lazový Pavol

Po hlasovaní, ktoré nerozhodlo vyzval zástupca starostky p. Kanis Ján poslancov,
ktorí sa zdržali hlasovania, aby svoj názor prezentovali jasným stanoviskom za 
alebo proti. Opakované hlasovanie dopadlo nasledovne:

            2 za – Ing. Martinková Eva, Martinka Zdenko
            4 proti – Kanis Ján, Moško Miroslav, Hija Peter, Ing. Lazový Pavol
            0 zdržal sa.

- Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť o vyradenie ZŠ a MŠ a ich súčastí zo 
siete škôl a školských zariadení v SR a ich následné zaradenie do siete splynutím 
do jedného subjektu. Dôvod splynutia je zefektívnenie používania finančných 
prostriedkov a personálne obsadenie. Splynutie do jedného subjektu sa uskutoční 
k termínu 1. septembra 2012.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.
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12. Diskusia:

- Ing. Martinková Eva – preplácať učiteľkám ZŠ a MŠ náhrady spojené so 
zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti. Pri zmene rozpočtu navrhuje zvolať 
finančnú komisiu na prejednanie zmien – zodpovedný Ing. Lazový Pavol.

- Mgr. Ďuricová Daniela podrobne oboznámila OZ s priebehom vzťahov v MŠ a ZŠ, 
vyslovila nesúhlas so spôsobom odmeňovania učiteľov a požiadala o zápis do 
uznesenia, aby bolo OcÚ preverené vzdelanie p. Martinkovej na výkon funkcie 
riaditeľky MŠ.

- P. Hijová Antónia vystúpila so sťažnosťou na Ing. Martinkovú Evu, že ju krivo 
obvinila z urážiek p. Ing. Skušeka a vyjadrila nesúhlas s oplotením manželov 
Martinkovcov.

- P. Martinka Miroslav vystúpil so žiadosťou, že by v priebehu 26. týždňa cestou 
obecného rozhlasu a vyvesenia majiteľov parciel, ktorých sa preteky dotýkajú, 
aby mohli vyjadriť svoje stanovisko, či sú za uskutočnenie pretekov, alebo proti. 
Podľa priebehu pripomienok OZ rozhodne.

13. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Ing. Lazový Pavol. 
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice.

Hlasovanie: 6 za
0 proti
0 zdržal sa.

14. Na záver 11. riadneho zasadania OZ starostka obce p. Pazderová Ľubica 
poďakovala poslancom a občanom za účasť a zasadanie OZ ukončila.

Zapísal: Overenie zápisnice:

Kanis Ján, zástupca starostky ...................... Hija Peter       ............................

Martinka Zdenko    ....................




