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

Číslo: 15/2012 OZ              vo Visolajoch dňa 05.12.2012 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
 
 
 napísaná z 15. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
5.decembra 2012 o 18:00 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. schválenie  IV.  zmeny rozpočtu na r.2012 a súčasne schválenie  

zapracovaných zmien  do programového rozpočtu r. 2012 
6. schválenie  rozpočtu  obce Visolaje na r. 2013 a súčasne schválenie 

programového rozpočtu pre r.2013, roky   2014 a 2015  sa berú na vedomie 
7. schválenie čerpania rezervného fondu v celkovej sume 1022,00 €  pre odborne 

spôsobilú osobu pre obstarávanie územného plánu obce Visolaje 
8. schválenie  VZN obce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Visolaje  
9. schválenie poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 

3300,00 € v priebehu celého rozpočtového roka   
10. schválenie inventarizačných komisii pre vykonanie fyzickej inventúry majetku 

obce k 31.12.2012 
11. čerpanie finančných prostriedkov – školné ZŠ a MŠ   
12. rôzne   
13. diskusia  
14. návrh na uznesenie 
15. záver    

 
 

1. Zahájenie 15.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva previedol zástupca 
starostky obce, pán poslanec Ján Kanis. Privítal prítomných poslancov a občanov. 
Ospravedlnil neúčasť starostky obce p. Ľubice Pazderovej z dôvodu 
práceneschopnosti. 
Následne oboznámil prítomných s obsahom programu rokovania a dal o ňom 
hlasovať. 
 
       Hlasovanie: 9 za 
         0 proti 
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         0 zdržal sa. 
 

2. Písaním zápisnice poveril zástupca starostky poslanca p. Ing. Pavla Lazového,  za 
overovateľov zápisnice navrhol poslancov p. Jána Podhorského a p. Jozefa 
Ďurkoviča. 

 
Hlasovanie: 9 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
3. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: predseda komisie Ing. Andrej Martinka, 

členovia p. Peter Hija a Zdenko Martinka. 
 

Hlasovanie: 9 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
4. V programe zasadnutia OZ bola daná prednosť p. Prekopovej zo spoločnosti AVE, 

ktorá predniesla cenovú ponuku na odvoz tuhého komunálneho odpadu na rok 2013. 
Obecné zastupiteľstvo sa touto cenovou ponukou zo dňa 5.12.2012 oboznámilo 
a následne tento návrh schválilo: 

 
Hlasovanie: 9 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 
 

5.  V ďalšom bode bola schvaľovaná IV.  zmena rozpočtu na r. 2012 a súčasne 
schvaľované zapracované zmeny do programového rozpočtu r. 2012. 

 
Hlasovanie: 9 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

6. OZ sa potom zaoberalo schvaľovaním rozpočtu obce Visolaje na rok 2013 
pripraveného Finančnou komisiou a súčasne k schvaľovaniu programového rozpočtu 
pre rok 2013, pričom roky 2014 a 2015 sa berú na vedomie. Poslankyňa p. Ing. Eva 
Martinková predniesla pripomienku k programovému rozpočtu na rok 2013 ohľadne 
financovania cesty Pri Pružinke-Záhumnie, kde nie je naplánovaná žiadna finančná 
čiastka na realizáciu obnovy cesty. Členka Finančnej komisie p. Bc. Daniela 
Kozáková upozornila, že financovanie bude zabezpečené na základe možností 
kapitálového krytia, tak ako je uvedené v programovom rozpočte na rok 2013. 
Zástupca starostky p.Ján Kanis informoval v súvislosti s predmetnou cestou, že 
pozemky pod cestu sa po dvoch zomrelých vlastníkoch: Mária Mošková, rod. 
Bulicová a Eva Dubajová, rod. Palkéchová, nar. 24.12.1899, vyvlastnia a na ceste 
budú zasypané jamy na zimné obdobie. Cesta je v riešení stavebného úradu v Beluši.  
Pani Mgr. Boleková predložila návrh, aby obec zvýšila finančné prostriedky na 
energie a plyn, tiež informovala o havarijnom stave kanalizácie. Zástupca starostky 
informoval o prebiehajúcom výberovom konaní na opravu kanalizácie.  
Následne dal zástupca starostky hlasovať o rozpočte obce Visolaje na rok 2013.  
 

 
        Hlasovanie: 9 za 
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          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

7. OZ prejednalo schválenie čerpania rezervného fondu v celkovej sume 1022,00 €  pre 
odborne spôsobilú osobu pre obstarávanie územného plánu obce Visolaje. Návrh bol 
schválený. 

 
Hlasovanie: 7 za 
  0 proti 
  2 zdržal sa. 

 
8. Poslanci OZ schvaľovali VZN obce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Visolaje. 
VZN bolo bez pripomienok schválené. 

 
Hlasovanie: 9 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
9. OZ v ďalšom bode programu riešilo otázku poverenia starostky obce vykonávať 

zmeny rozpočtu obce do výšky 3300,00 € v priebehu celého rozpočtového roka, 
nakoľko v priebehu roka vznikla niekoľkokrát potreba zvolať OZ už pri miernom 
prekročení čerpania jednotlivých rozpočtových kapitol. Poslanci OZ v rámci riešenia 
tohto bodu navrhli hlasovať o čiastke 1500,00 €, nie o výške 3300,00 €. Zástupca 
starostky dal o tomto návrhu hlasovať a finančná čiastka 1500,00 € bola schválená.     

 
Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
 
 

10. OÚ pripravil návrh inventarizačných komisii pre vykonanie fyzickej inventúry majetku 
obce k 31.12.2012. O tomto návrhu hlasovalo OZ a tento návrh aj schválilo. 

 
 

Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
 
 

11. V ďalšom bode programu vystúpila pani Mgr. Boleková, ktorá informovala o čerpaní 
finančných príspevkov – poplatok za ŠKD vo výške 149 eur na účel: výkresy, 
razítka, tvorivá činnosť a rodičovský ch príspevkov MŠ vo výške 655,52 eur na účel: 
písacie potreby, hračky, kôš na bielizeň, stoličky a stôl, prestieranie na lehátka, 
krúžok anglického jazyka. OZ toto čerpanie jednomyseľne schválilo. 

 
 

Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
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12. Rôzne: 
 

- Zástupca starostky informoval o zisku z hodovej zábavy, ktorý dosiahol výšku 
289,49 eur. 
 

- Pán poslanec Kanis tiež prečítal žiadosť pani Komancovej, predsedkyne Rady 
školy ohľadom prenájmu Kultúrneho domu na Fašiangovú zábavu. OZ potom 
o tejto žiadosti hlasovalo. 

Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
 

- Pán poslanec Ján Kanis informoval o liste pani Eleny Bakošovej, ktorým 
reagovala na list OU 273/2012 zo dňa 8.10.2012, v ktorom sa vyjadruje 
k otázke vývozu kuracieho trusu firmou JANEK, s.r.o. Púchov na území obce 
Visolaje a tiež k petícii, ktorú spísali niektorí občania proti tomuto vývozu.    

 

- OZ sa zaoberalo aj žiadosťou pani Marty Hoštákovej o odpustenie poplatkov  
za odvoz a uloženie TKO v obci Visolaje. K tejto žiadosti priložila aj čestné 
prehlásenie pána Milana Hasila, bytom Vysoká nad Kysucou, v ktorom 
prehlasuje, že pani Hoštáková s ním býva v jednej domácnosti od roku 2007 
v mieste jeho bydliska a tam aj sa podieľa na platení za odvoz a uloženie 
TKO.  Tým pani Hoštáková nepovažuje za potrebné platiť za odvoz a uloženie 
TKO v obci Visolaje, keďže sa tu nezdržiava. OZ následne hlasovalo 
o zamietnutí tejto žiadosti, keďže pani Hoštáková nepostupovala v zmysle 
schváleného VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a poplatku za TKO a drobné 
odpady.    
 

Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
 

- Zástupca starostky pán Ján Kanis prečítal žiadosť pani Lenky Domorákovej, 
bytom Ľ. Štúra 1895/47, 018 61 Beluša, o individuálne vyňatie 
poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 350 k.ú. obce Visolaje. Pani 
Domoráková žiada aj o súhlas na zmenu predmetného pozemku do 
budúcnosti na stavebný. Ide o pozemok mimo územného plánu obce Visolaje, 
pričom územný plán už bol schválený. Okrem toho chýba súhlas majiteľov 
priľahlých pozemkov na používanie cesty na prechod. Po krátkej diskusii 
poslancov hlasovalo OZ napokon o zamietnutí tejto žiadosti. 
 

Hlasovanie: 9 za 
              0 proti 

0 zdržal sa 
 

- Zástupca starostky prečítal list p. Ing. Evy Martinkovej, ktorý právny zástupca 
p. Ing. Evy Martinkovej a jej manžela p. Miroslava Martinku adresoval p. 
Antónii Hijovej, v ktorom vyvrátil argumenty pani Hijovej a vyzval ju, aby sa 
zdržala konania voči manželom Martinkovcom.   
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13.  Diskusia: 
 

- p. Mgr. Boleková žiada OÚ o vysporiadanie otázky obecného bytu, s tým, aby 
sa účtované energie prevádzali na účet ZŠ s MŠ. 

- p. Mgr. Boleková poprosila pána poslanca Miroslava Moška, aby prestal 
u údajným urážaním jej osoby a aby sa jej ospravedlnil. 

- p. Mgr. Boleková  prezentovala svoje stanovisko k ukončeniu pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe s Mgr. Valachom. Ako dôvod ukončenia 
pracovného pomeru uviedla okrem iného neschopnosť pána učiteľa „urobiť si 
poriadok so svojimi žiakmi“. 

- p. Antónia Hijová vyjadrila svoju nespokojnosť s tým, že v zápisnici z 10. 
riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.3.2012, sa nenachádza zápis 
o tom, že pani Ing. Eva Martinková klamstvom zaútočila na pani Hijovú, ktorá 
údajne chcela p. Ing. Skušekovi rozkopať drahý prístroj pri zameriavaní cesty 
Pri Pružinke-Záhumnie. Pán poslanec Kanis sa v tejto súvislosti vyjadril, že 
medzi týmito stranami ide o spor, ktorý má riešiť súd v občianskoprávnom 
konaní. 

- p. Antónia Hijová prečítala list, v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s tým, 
čo sa deje od 23.3.2012 (deň, kedy bol p. Ing. Skušek zameriavať cestu pri 
Pružinke - Záhumnie) voči jej majetku a osobe. Podľa nej je v zápisnici z 12. 
zasadnutia OZ nesprávne uvedené, že obvinila pána Miroslava Martinku 
z nezákonného postupu pri budovaní oplotenia. Ešte raz podotkla, že meranie 
Ing. Skušeka sa dňa 23.3.2012 konalo na jej pozemku. K útoku na jej majetok 
došlo podľa jej názoru aj pri návrhu územného plánu obce, kde bola na 
parcele č. 886/9 navrhnutá trvalá izolačná zeleň. Tiež v liste upozornila, že ak 
má byť parcela č. 334 používaná ako obecná cesta používaná na prechod 
ostatných vlastníkov pozemkov ku svojim poliam za účelom ich obrábania, tak 
to len pod podmienku, že bude obecná cesta cez všetky parcely až cez 
parcelu č. 351 (brod na Kúte)  

- p. Mgr. Eva Ganošková vyjadrila svoj názor k sporu, ktorý je medzi ňou a jej 
susedou p. Dirbákovou. Podľa p. Ganoškovej sú tvrdenia p. Dirbákovej 
nepravdivé. Tiež poukázala na konáre stromov p. Dirbákovej, ktoré presahujú 
ponad pozemok p. Ganoškovej, zároveň žiada p. Dirbákovú, aby 
prečnievajúce konáre odrezala. 

- p.Mgr. Eva Ganošková navrhla, aby OZ obmedzilo používanie petárd 
a delobuchov počas vianočného a novoročného obdobia len na určité miesto, 
napr. ihrisko. 

- p. Miroslav Martinka pripomenul potrebu vybudovania vodovodných prípojok 
pred rekonštrukčnými prácami na ceste Pri Pružinke-Záhumnie, pán poslanec 
Kanis prisľúbil konzultovať zokruhovanie vodovodu s p. Prekopom 
a zabezpečiť komunikáciu s kompetentnými subjektmi pri zokruhovaní 
vodovodu. 

- p. Mgr. Eva Ganošková poukázala na to, že kanalizácia z krčmy a obchodu 
vedie do školskej žumpy, Stavebnej komisii bolo uložené preveriť stav tohto 
kanalizačného systému 

- niektorí prítomní občania vyjadrili obavy o dostatočné zabezpečenie psa 
manželov Ševčíkovcov v ich dvore, ktorý môže byť kvôli nedokončenému 
plotu hrozbou pre okoloidúcich 

- p. Ľubomíra Janúchová predniesla postreh, že počula, že problém v neriešení 
dobudovania cesty Pri Pružinke-Záhumnie popred ich dom spočíva aj v úvere, 
ktorý má s manželom. Pani Janúchová tieto informácie poprela s tým, že úver 
už majú splatený a teda nie je ťarcha na ich pozemok.    

- pán poslanec Ján Kanis informoval, že zimná údržba ciest v obci je 
zabezpečená cez pána Jakubíka a Mošku.         
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- p. Jozefína Lukáčová vyjadrila potrebu vybudovať WC na cintoríne, resp. 
sprevádzkovať v Dome smútku 

- p. Jozefína Lukáčová poprosila OÚ o zaslanie žiadosti o odrezanie asfaltu na 
Správu ciest. Ide o asfalt na ceste pred domom jej matky p. Ireny Štefancovej, 
pričom na tejto ceste vznikajú rôzne kolízne situácie. 

- Zástupca starostky p. Ján Kanis predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh na 
udelenie odmeny za rok 2012 starostke obce p. Ľubici Pazderovej. Poslanci 
OZ diskutovali o výške odmeny, pán Kanis informoval, že kvôli formálnej 
chybe nebola za rok 2011 vyplatená odmena pre pani starostku Poslanci 
OZ nakoniec odsúhlasili pani starostke odmenu vo výške 10% jej hrubého 
ročného platu, t.j. 1 899,00 eur   
 

Hlasovanie: 6 za 
              0 proti 

3 zdržal sa 
  
 

14.  Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Ing. Andrej Martinka. 
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 

 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 

15.  Na záver 15. riadneho zasadania OZ zástupca starostky obce, p. Ján Kanis 
poďakoval poslancom a občanom za účasť a zasadanie OZ ukončil. 

 
 
 
 

 
 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
 
 
Ing. Pavol Lazový, poslanec   ......................  Jozef Ďurkovič  .......................   
 
        Ján Podhorský  ....................... 


