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

Číslo: 12/2012 OZ         vo Visolajoch dňa 13.09.2012

Z á p i s n i c a

napísaná z 12. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
13.septembra 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. 2/2012 o záväzných častiach ÚPN-O Visolaje.
7. Schválenie delegovania 2 členov za zriaďovateľa do Rady ZŠ s MŠ.
8. Schválenie monitorovacej správy programového rozpočtu k 30.06.2012.
9. Rôzne – programový rozpočet po I. zmene rozpočtu.
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver.

1. Zahájenie 13.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce 
p. Pazderová Ľubica. Privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila 
neúčasť poslanca p. Hiju Petra z dôvodu cesty do Talianska.
Následne oboznámila prítomných s obsahom programu rokovania a dala o ňom 
hlasovať.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.

2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána,  za 
overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Martinku Andreja a p. Podhorského 
Jána.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.
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3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: predseda komisie Martinka Zdenko, 
členovia p. Ing. Lazový Pavol a Moško Miroslav.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.

4. Kontrola plnenia uznesení:
Na poslednom zasadaní OZ dňa 22.júna 2012 nebolo prijaté žiadne uznesenie.

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

6. Návrh schválenia VZN č. 2/2012 o záväzných častiach ÚPN-O Visolaje predniesla p. 
Pazderová Ľubica. Návrh bol schválený s dvoma pripomienkami od poslancov na 
zhotoviteľa projektu p. Ing. Kručaya – poslancami p. Ing. Martinková Eva a Martinka 
Zdenko:

a) Prečo sa nedá vybudovať oplotenie pozemkov v chatovej osade?
b) Doplniť výjazd na štátnu cestu 1/61 obojsmerne pokiaľ sa nedobuduje   
    zokruhovanie ulice.

Hlasovanie: 6 za
2 za s pripomienkami
(Ing. Martinková Eva
 Martinka Zdenko)

0 proti
0 zdržal sa.

7. OZ prejednalo schválenie delegovania 2 členov za zriaďovateľa do Rady ZŠ s MŠ. 
Starostka obce navrhla za členov poslancov p. Podhorského Jána a p. Mošku 
Miroslava. Návrh bol bez pripomienok poslancov schválený.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.

8. Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2012 predniesla účtovníčka 
OcÚ p. Bc. Kozáková Daniela. Správa prijatá bez pripomienok s pochvalou pre p. 
Kozákovú za prehľadné vypracovanie správy.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.

9. Rôzne:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  programový rozpočet po I. zmene rozpočtu 
na r. 2012.
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10. Diskusia:
- Ing. Martinková Eva požaduje predloženie od kontrolóra obce p. Sojčáka 

Jozefa:
a) Správu o stave pohľadávok a záväzkov obce 
b) Správu o kontrole príjmov a výdavkov obce
c) Správu o výbere poplatkov za TKO FO a PO
d) Správu o kontrole plnenia uznesení
e) Plán kontrol na II. polrok 2012 

P. Sojčák v odpovedi p. Martinkovej prisľúbil predloženie uvedených správ 
v tomto mesiaci

Ďalej sa p. Ing. Martinková informovala o zimnej údržbe. V odpovedi p. 
starostka informovala OZ, že zimnú údržbu bude ako v minulom období 
prevádzať p. Moško Michal  a Miroslav. V prípade nezvládnutia kalamity bude 
prizvaná pomoc p. Jakubíka zo Slopnej, ktorý nám údržbu prevádzal 
v minulom období. 

Ďalej sa p. poslankyňa informovala či bola udelená pokuta za vypaľovanie 
suchej trávy ako bolo schválené OZ vo výške 331,00 EUR. V odpovedi 
starostka obce p. Pazderová uviedla, že obec nemá prijaté VZN na uvedený 
problém a sťažnosť p. Bakošovej prejednala osobne s p. Chlebanom, ktorý 
dementoval sťažnosť p. Bakošovej, že páli kartóny a obaly z predajne. 
Prisľúbil, že kartóny a obaly z tovaru páliť nebude. Prípad prešetrovala aj 
Polícia, ale p. Chlebana nenavštívili.
Pokutu za pálenie suchej trávy občanmi ešte neuložila žiadna obec v okolí 
a ani naša obec k tomuto postihu nepristúpi.
P. Martinková sa tiež informovala o výkupe pozemkov pod obecnú cestu pri 
Pružinke. Výkup môže začať až po odstránení plomby bankou, ktorú má jeden 
občan a po vyriešení problému s výkupom pozemkov pod reguláciu Pružinky 
zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý nemá doriešený problém 
s našimi občanmi.

- Martinka Zdenko – požiadal starostku obce, aby sa ešte raz uskutočnilo 
zistenie využívateľov obecných pozemkov a poprípade sa upozornili alebo im 
bola uložená platba za využívanie.

- Moško Miroslav informoval o problémoch pri zimnej údržbe so zaparkovanými 
autami na ulici. Je ťažké vyhovieť všetkým občanom pri odhŕňaní snehu 
a naraz.
P. Sojčák Jozef navrhol, aby OcÚ vypracoval plán, v akom poradí treba 
pluhovať ulice v obci, i zo zreteľom na potrebu obce ako i na spotrebu traktora 
a efektívnosť jeho práce.
Ďalej poslanec p. Moško upozornil OZ na potrebu zakúpiť novú radlicu, ktorej 
cena sa pohybuje okolo 800,00 Eur.

- Ing. Martinková Eva vyjadrila nespokojnosť, že OZ neschválilo MM SR 
v countrycrosse v auguste 2012 a v zápisnici z jednania OZ s p. Janekom 
nebol zapísaný prísľub p. Janeka, že poskytne mikrobus na prepravu 
dorastencov.
V odpovedi na problém vystúpil poslanec p. Kanis a informoval, že pán Janek 
takýto prísľub nikdy nedal, nakoľko nevlastní mikrobus a dodávkové vozidlá 
nie sú vhodné na prepravu osôb. Kto by si zobral na zodpovednosť prepravu 
mladých ľudí vo vozidle bez sedadiel, keby sa stala dopravná nehoda a došlo 
k zraneniu osôb.
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K reakcii na neschválenie countrycrossu p. Kanis uviedol, že organizátori 
podcenili organizáciu. Mali možnosť dať si preteky schváliť na verejnom 
zhromaždení vlastníkov pozemkov dňa 26.02.2012 a následne na valnom 
zhromaždení vlastníkov lesov, kde mohli prezentovať svoj zámer, tak ako to 
spravili žiadatelia na cyklotrasy a bez pripomienok uspeli. Tieto súhlasy stačili 
na uskutočnenie pretekov bez problémov.

- P. Bakošová Elena vystúpila ako autorka listu adresovaného na Ministerstvo 
životného prostredia, ku ktorému sa v liste pripojili ďalší občania. Vyjadrila 
nespokojnosť s ovzduším v obci Visolaje z dôvodu hnojenia kuracím trusom 
v katastri obce, ako i s pálením trávy a odpadu občanmi na poliach 
a záhradách.
P. Bakošová vo svojom vystúpení uviedla, že obyvatelia na okraji obce sú 
najviac postihnutí týmto vypaľovaním a smradom z hnojenia p. Janekom. 
Ďalej požaduje informáciu koľkokrát OcÚ žiadal vyčistenie Pravcového potoka 
na Povodí Váhu, a prečo sa do potokov vypúšťajú žumpy. 
V ďalšej časti vystúpila s obvinením p. starostky, že dovolila p. Janekovi 
vyvážať kurací trus do katastra obce.
Kontrolór obce p. Sojčák reagoval na slová p. Bakošovej, že nemá pravdu 
a zákon, ktorý ukladal podnikateľovi povinnosť žiadať o činnosť v rámci obce, 
už neplatí 10 rokov.
Starostka obce reagovala na list p. Bakošovej, že povolila zaorávanie a vývoz 
toxického odpadu. Je zarážajúce, že si dovolila takto obviniť starostku, a to až 
na Ministerstve životného prostredia. Starostka zvažuje právne kroky za také
nehorázne ohováranie. Čistenie potoka p. starostka žiadala min. 
10-krát, ale Povodie Váhu uvedený problém odkladá s vysvetlením, že nemá 
na čistenie financie. 

- Ing. Martinková Eva navrhla zvolať na prejednanie problému a riešenie 
sťažností všetky 3 subjekty, ktoré pôsobia na území katastra a to p. Janeka, 
Milk Sverepec a p. Zúbeka Juraja, ktorí hnoja kuracím trusom.

- P. Kalusová Helena vo svojom príspevku vyjadrila nesúhlas s prehnojovaním 
pozemkov a skládkami na poliach, kde sa nachádzajú tony hnoja, ako 
i šírením rezpiračných ochorení detí. Ďalej predložila písomnú žiadosť na 
opravu komunikácie pri obytnom dome č. 350, ktorú starostka obce prevzala 
a bude ju riešiť.

- P. Moško Marián požadoval riešenie s prehnojovaním pozemkov a navrhol, 
aby pri odbere vzoriek nezávislou komisiou boli odobraté min. 2 vzorky 
a nezávisle boli vypracované testy v dvoch subjektoch, aby nedošlo 
k ovplyvneniu výsledkov testov v prípade podplatenia skúšobného laboratória.

- P. Sojčák Jozef – podnet p. Bakošovej mal smerovať na životné prostredie 
a to je povinné zahájiť konanie.

- P. Hijová Antónia požiadala p. Martinku Miroslava, aby dala jeho rodina im 
pokoj, nevstupovala na ich pozemok a ani im nevyvážala odpad na pozemok.
P. Martinka reagoval, že má oplotenie v poriadku, a aby svoju sťažnosť riešila 
na právnom oddelení katastrálneho úradu.
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- P. Vačková bola šokovaná z priebehu jednania OZ. Konštatovala, že obec 
Visolaje je pekná usporiadaná obec s dobrou infraštruktúrou, s vybudovanými 
cestami a poriadkom. Nechápe tak silnú kritiku na činnosť OcÚ a starostky. 
Stačí sa pozrieť v susedných obciach, ktoré v mnohom zaostávajú a majú 
existenčné problémy.

11. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Martinka Zdenko. 
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice.

Hlasovanie: 8 za
0 proti
0 zdržal sa.

12. Na záver 12. 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 ...................... Ing. Martinka Andrej ................  

Podhorský Ján    .......................




