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

Číslo: 16/2012 OZ              vo Visolajoch dňa 28.12.2012 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
 
 
 napísaná z 16. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
28.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 V. zmeny rozpočtu na r. 2012 
6. zmluva o zverení majetku obce Visolaje do správy Základnej školy s MŠ 

Visolaje 150 
7. rôzne   
8. diskusia  
9. návrh na uznesenie 
10. záver    

 
 

1. Zahájenie 16. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva previedol zástupca 
starostky obce, pán poslanec Ján Kanis. Privítal prítomných poslancov. Ospravedlnil 
neúčasť starostky obce p. Ľubice Pazderovej z dôvodu práceneschopnosti. 
Následne oboznámil prítomných s obsahom programu rokovania a dal o ňom 
hlasovať. 
 
       Hlasovanie: 8 za 
         0 proti 
         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: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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3. Do návrhovej komisie navrhol poslancov: predseda komisie Ing. Andrej Martinka, 
členovia p. Peter Hija a Miroslav Moško. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
4. V rámci kontroly plnenia uznesení informoval zástupca starostky o priebežnom 

dodržiavaní výdavkov podľa schváleného rozpočtu. 
 
 

5. V ďalšom bode bola schvaľovaná V. zmena rozpočtu na r. 2012. Táto zmena spočíva 
v dotácii na územný plán prijatej dňa 8.12.2012 vo výške 5 109 eur, pričom táto suma 
bola vrátená do rezervného fondu 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

6. OZ sa potom zaoberalo zmluvou o zverení majetku obce Visolaje do správy  
     Základnej školy s MŠ Visolaje 150.  

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

7.  Diskusia: 
 

- Poslanec p. Ján Kanis poďakoval v mene starostky za schválenie odmeny, 
informoval o odmietnutí tejto odmeny zo strany pani starostky. 

- Poslanec p. Peter Hija upozornil, že neboli upravené všetky jamy na ceste Pri 
Pružinke-Záhumnie. 

- Poslanec p. Peter Hija navrhol, aby sa na jar vyčlenila z rozpočtu suma cca. 
200 eur a aby sa svojpomocne zabetónovali jamy na ich ulici. Poslanec p. 
Miroslav Moško v tejto súvislosti dodal, aby finančne prispeli aj lesáci a pán 
Juraj Zúbek   

- Poslanec p. Jozef Ďurkovič upozornil na podnikateľov, ktorí ťažkými autami 
ničia cesty v obci a zdôraznil potrebu zainteresovať ich do následných opráv 
týchto ciest.  

- Pani Bc. Daniela Kozáková informovala na žiadosť poslanca p. Miroslava 
Moška o situácii v Základnej škole s MŠ ohľadne účtovníctva. Pani účtovníčka 
totiž dala výpoveď, pričom počas trvania jej pracovného pomeru nebolo nič 
zaúčtované. Táto situácia môže viesť k tomu, že Základná škola s MŠ 
nedostane na rok 2013 dotáciu z Ministerstva školstva SR  

- Poslanec p. Ján Podhorský informoval o tečúcich dámskych WC v kultúrnom 
dome. OÚ osloví v tejto súvislosti pána Vincenta Hrenáka. 

 
 

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

 
         Hlasovanie: 8 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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9.  Na záver 16. riadneho zasadania OZ zástupca starostky obce, p. Ján Kanis 
poďakoval poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončil. 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
   


