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

 
Číslo: 17/2013 OZ         vo Visolajoch dňa 25.03.2013 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

napísaná zo 17.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
25.03.2013 o 18:30 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ 
zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala písomne pozvánkou 
a 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 hlavného kontrolóra. 
6. Schválenie dodatku č. 1/2013 k Zmluve o zverení majetku obce Visolaje do 

správy Základnej školy s materskou školou Visolaje. 
7. Schválenie dodatku č. 1/2013 k VZN č. 2/2008 o určení výšky mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených 
s ich činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. 

8. Schválenie 1.zmeny rozpočtu r. 2013. 
9. Prerokovanie poskytnutia finančných prostriedkov pre Centrá voľného času 

pôsobiace na území Púchova a Považskej Bystrice. 
10. Prerokovanie platu starostu. 
11. Rôzne. 
12. Diskusia. 
13. Návrh na uznesenie. 
14. Záver. 

 
 

1. Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. 
Pazderová Ľubica, privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila 
neúčasť poslanca Ing. Martinku Andreja. Následne požiadala OZ o doplnenie 
programu rokovania o bod č. 9 a 10 a dala hlasovať o doplnenom programe 
rokovania s výsledkom: 
 

8 za 
0 proti 
0 zdržal sa. 
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2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za 

overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Lazového Pavla a p. Ing. 
Martinkovú Evu. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: predseda Hija Peter, členovia 

Ďurkovič Jozef a Martinka Zdenko. 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
4. Kontrola plnenia uznesení: 

Z 28.12.2012 v časti ukladá Obecnému úradu Visolaje čerpať finančné 
prostriedky v zmysle schválených zmien rozpočtu na r. 2012. Uznesenie je 
plnené priebežne s prijatými zmenami.  

 
5. V tomto bode hlavný kontrolór obce p. Sojčák Jozef informoval poslancov OZ 

o pláne kontrol na I. polrok r. 2013. Materiál bol zaslaný poslancom 
v predstihu na pripomienkovanie. Zároveň oznámil, že správu z finančnej 
kontroly predloží na budúcom zasadaní obecného zastupiteľstva. 
 
       Hlasovanie: 8 za 
         0 proti 
         0 zdržal sa. 

 
6. Schválenie dodatku č. 1/2013 k Zmluve o zverení majetku Obce Visolaje do 

správy Základnej školy s materskou školou Visolaje č. 150. Týmto dodatkom 
sa doplňuje zmluva zo dňa 28.12.2012 o rozsah a hodnoty majetku: 

 
Vstupná cena  Oprávky Zostatková cena 
      (EUR)   (EUR)        (EUR) 

 
Stroje a prístroje       995,45   995,45            0,00  
Drobný hmotný majetok 18 579,06   x   18 579,06  
OTE      8 977,91  x      8 977,91 
 
Dodatok OZ schválilo bez zmien a pripomienok s výsledkom hlasovania: 
 
         8 za 
         0 proti 
         0 zdržal sa. 
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7. Schválenie dodatku č. 1/2013 k VZN č. 2/2008 o určení výšky mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení spojených 
s ich činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky. Materiál dostali poslanci v predstihu rokovania na doplnenie alebo 
pripomienkovanie. Článok 8 odstave 8.2 Určenie výšky poplatku v ŠJ bod 5 sa 
doplňuje nasledovne: 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo 
výške: 
 
Stravníci od 15 – 18/19 rokov: 
     Obed   1,19 EUR 
     Réžia   1,01 EUR 
     Spolu   2,20 EUR 
 
Dodatok schválený bez pripomienok. 
 
      Hlasovanie: 8 za 
        0 proti 
        0 zdržal sa. 

 
 

8. Návrh 1.zmeny rozpočtu na r. 2013 predniesla účtovníčka OcÚ p. Bc. Daniela 
Kozáková s podrobným oboznámením so zmenami. 
Návrh bol prijatý bez pripomienok. 
 
      Hlasovanie: 8 za 
        0 proti 
        0 zdržal sa. 

 
 

9. V tomto bode OZ prerokovalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
pre Centrá voľného času pôsobiace v Púchove a Považskej Bystrici. Poslanci 
OZ navrhli a schválili čiastku 40,00 EUR na člena na rok. Zároveň požiadali 
o predloženie skutočnej dochádzky našich detí do jednotlivých centier. 

 
Hlasovanie: 8 za 

0 proti 
0 zdržal sa. 

 
 
 
 

10. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie platu starostu, ktoré predniesol 
zástupca starostky p. Kanis Ján. Informoval, že je potrebné každoročne OZ 
prerokovať plat starostu v zmysle zákona 253/1994 Zb.  
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov Štatistického 
úradu SR. Členovia OZ zvýšili minimálny plat pre r. 2013 o 22 %.  
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Priemerná mesačná mzda v NH SR v r. 2012 je 805,00 EUR x koeficient 1,65 
t. j. 1 329,00 EUR + 22 % (+ 292,21 EUR). 
Celkom mzda starostu je 1 622,00 EUR s účinnosťou od 1.4.2013. 
 
      Hlasovanie: 6 za 
        0 proti 
        2 zdržal sa 
        (Ing. Martinková Eva, 
          Martinka Zdenko). 

 
 

11. Rôzne: 
 
a) Starostka obce p. Pazderová Ľubica informovala OZ o zaslaní výkazov na 

daňový úrad. 
 

b) Starostka prečítala list p. Hijovej Antónie adresovaný OZ, v ktorom sa 
uvádzajú vysvetlenia jednotlivých udalostí od 23.3.2012 a to vstupu p. Ing. 
Skuška na ich pozemok, ako aj upevnenie cesty OcÚ na ich pozemku, 
návrh územného plánu obce na vybudovanie zelene na parc. č. 886/9.  
V liste p. Hijová uvádza, že ak chce obec používať cestu ako obecnú, tak 
len s podmienkou, ak povedie cez všetky parcely až po brod na Kúte.  
 

c) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcií 
verejných funkcionárov v zložení. Ing. Lazový Pavol, Hija Peter 
a Podhorský Ján prijala a preverila majetkové priznanie starostky obce ku 
dňu 14.3.2013. 
 

d) OZ prejednalo žiadosť ZŠ s MŠ o pridelenie prostriedkov na plavecký 
výcvik žiakov v počte 6. Cena schváleného príspevku je 100,00 EUR. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
e) Kronikár obce p. Martinka Juraj a starostka obce sa zúčastnili 

v Slovenskom národnom múzeu v Martine 7. ročníka celoštátnej súťaže 
„Slovenská kronika  2012“, kde kronikár získal cenu RNDr. Ladislava 
Jasenáka. 

 
Poslanci obce vyslovili poďakovanie kronikárovi obce za príkladnú 
a precíznu prácu pri písaní kroniky a dokumentaristike obce, ktorú 
vykonáva na vysokej úrovni. 

 
f) Dňa 22.3.2013 sa listom riaditeľ školy p. Mgr. Milan Valach obrátil na OZ 

s návrhom na ukončenie nájmu obecného bytu manželov Ostradických. Po 
prečítaní žiadosti osobne informoval poslancov OZ o potrebe priestorov 
pre kvalitnú výučbu žiakov ZŠ s MŠ, o potrebe dobudovať telocvičňu 
a preorganizovať činnosť kuchyne ako aj priestorov zborovní. Zvýšiť počet 
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detí MŠ, aby rodičia bez problémov mohli svoje deti umiestniť do 
predškolského zariadenia. 
OZ žiada p. riaditeľa o predloženie správy, ktorá bude obsahovať súpis 
nutných stavebných úprav, reorganizáciu priestorov školy ako aj vyčíslenie 
nákladov na prestavbu ako aj z akých prostriedkov by bola prestavba 
financovaná. 
Správu predloží  do ďalšieho rokovania OZ s osobnou účasťou. 
OZ žiadosť odkladá do ďalšieho rokovania. 
 
Reakcia občanov, poslancov, starostky, učiteliek presunutá do časti 
Diskusia. 

 
g) Starostka obce informovala o uzavretí zmluvy s p. Ing. Smatanovou na 

výkon audítorských služieb za rok 2012. 
 

h) OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu k programovému rozpočtu za rok 
2012. 

 
 

12. Diskusia: 
 

- Ing. Martinková Eva požiadala o informáciu o priebehu prác pri výkupe 
pozemkov pod obecnú cestu pri Pružinke ako aj následnej výstavbe 
vodovodnej siete. Starostka informovala o postupe prác pri výkupe pozemkov 
ako aj následnej projektovej dokumentácií vodovodu. 

 
- p. Martinka Zdenko – začať práce na starom koryte rieky Pružinka 

očisťovaním porastov. Uvedené práce sú predčasné a je to len mrhaním času 
a prostriedkov. 
 

- p. Hija Peter informoval o priebehu rokovania DHZ Visolaje na členskej 
schôdzi, ktorá sa konala 24.3.2013 aj za účasti starostky obce. Starostka obce 
prisľúbila dovybavovať  prostriedky hasičov na nutnú výbavu k haseniu ako aj 
oblečenie pre súťaže. Časť nákladov na činnosť si budú hasiči realizovať aj 
formou sponzorov. Ďalej p. Hija požadoval vybudovanie dažďovej kanalizácie, 
kde výkopové práce zabezpečí sám na vlastné náklady. Stavebná komisia 
prešetrí žiadosť a možnosti prevedenia dobudovania kanalizácie. 
 

- Mgr. Boleková Anna oznámila, že nebola uskutočnená inventarizácia majetku 
po vymenovaní nového riaditeľa a nezodpovedá za majetok, lebo bola od 
17.12.2012 PN. To, že nebolo vedené účtovníctvo pre potreby vykonania 
účtovnej závierky nebola jej chyba a ani účtovníčky p. Martinkovej, lebo mali 
veľa práce s vybavovaním IČO, sociálnou poisťovňou. Všetko čo mohla v čase 
splnila aj za dlhší pracovný čas ako mala zaplatené. Ďalej obvinila starostku, 
že škola nemala mať právny subjekt, čo sa neskôr zmenilo a p. starostka vraj 
poslala na školu inšpekciu na kontrolu vyučovania. Personálna politika sa 
v škole volí na základe rodinkárstva a kamarátstva. 
 

- p. starostka reagovala na Mgr. Bolekovú, že žiadna inšpekcia nebola zo strany 
OcÚ privolaná na kontrolu vyučovania. 
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- p. Kalusová Helena – vo svojom príspevku požiadala riaditeľa školy 

o vysvetlenie svojho odchodu zo Streženíc a informácii o predchádzajúcich 
zamestnaniach. Ďalej povedala, že chýbajú na stránke školy informácie kto je 
riaditeľ, koľko žiakov navštevuje ZŠ a MŠ. 
 

- Mgr. Valach Milan v odpovedi čo sa týka Streženíc uviedol, že ani on nepozná 
dôvod svojho prepustenia zo strany p. riaditeľky. Pracoval napríklad v škole 
v Považskej Bystrici alebo vo Sverepci, kde sa môže každý o jeho práci 
informovať. 
 

- Mgr. Ostradická Dagmar – oslovila riaditeľa školy, prečo ich neinformoval 
o žiadosti zrušenia nájmu obecného bytu, prečo radšej nežiadal výmenu okien 
v byte, kde dochádza k veľkým stratám. Ďalej konštatovala, že škola je dosť 
veľká pre potreby obce a nie je potrebné rušiť byt, len preorganizovať činnosť 
školy a priestorov. 
 

- p. Hijová Ľubica uzniesla námietku na prácu aktivačných pracovníkov, ktorí 
v práci požívajú alkohol a svoju činnosť vykonávajú povrchne. Ďalej 
konštatovala, že v obci chýbajú chodníky vedľa štátnej cesty a obec nebola 
úspešná v súťaži o dotáciu z eurofondov na opravu kultúrneho domu. 
 

- Mgr. Valach Milan oslovil Mgr. Bolekovú, že nebolo zvládnuté účtovníctvo 
a ekonómka p. Martinková na túto prácu nestačila. Iba vďaka OcÚ sa doriešilo 
účtovníctvo za 3 mesiace fungovania ZŠ s MŠ, aby sa účtovná závierka 
uskutočnila a to za pomoci p. Kostelnej a Kozákovej. 
 

- p. Moško Miroslav – vystúpil na prítomných či si uvedomujú kto bude 
vykonávať čistiace práce a kosenie keď chcú prepustenie aktivačných 
pracovníkov. Ďalej konštatoval na adresu rodiny Ostradickej, prečo si za svoje 
spoločné spolužitie už nenadobudli vlastné bývanie ale radšej obývajú obecný 
byt, ktorý obec viac potrebuje pre využitie školy. 
 

- p. Hija Peter vystúpil s prípadnou otázkou, koľko ľudí je ochotných zapojiť sa 
do verejno-prospešných prác. Zhodnotil minulý rok, keď do pripravovanej 
brigády sa zapojili len poslanci OcÚ, starostka obce, p. Martinka Miroslav a p. 
Ostradická Dagmar. Ďalej kritizoval Mgr. Bolekovú, prečo sa kupoval nový 
program na mzdové účtovníctvo za 700,00 EUR keď s ním nikto nevedel 
pracovať a na OcÚ Visolaje bol vyhovujúci program, ktorý by sa ľahšie zvládol 
a cenovo výhodnejší. 
 

- p. Kozáková Daniela – reagovala na poznámku Mgr. Bolekovej, ktorá uviedla, 
že účtovníčka nevedela pomôcť p. Martinkovej. S účtovníctvom aj rozpočtom 
sa p. Kozáková venovala koľko sa dalo a problém bol len s prvotným 
nastavením účtovného softvéru, ktoré je vykonávané programátorom. Hneď 
na začiatku činnosti ZŠ s MŠ bol p. riaditeľke odporučený pán, ktorý spravuje 
účtovný softvér aj pre OcÚ, ale p. riaditeľka oslovila iného pána, ktorý ako sám 
uviedol sa až tak veľmi nerozumel programovému vybaveniu IVES. Zbytočne 
sa tak stratil čas, neúčtovalo sa a v mesiaci december musel byť aj tak 
oslovený pán, ktorý bol odporúčaný hneď na začiatku zo strany OcÚ. 
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- Mgr. Ganošková Eva – uviedla, že vo Visolajoch učila 30 rokov a v Monografii 

obce Visolaje sa o nej a o jej rodine nevyskytujú žiadne informácie. Kroniku 
písala ona aj jej manžel a nemôže pochopiť za čo získal cenu p. Martinka, 
súčasný kronikár, ktorý vedie kroniku od r. 1968. Pri písaní monografie sa 
nikto nepýtal na udalosti o dedine jej muža, ale len p. Paškalu. Ďalej reagovala 
na to, že nikto nedal jej dcére žiadny oznam, že sa bude prejednávať na 
dnešnom OZ ukončenie nájomnej zmluvy. Uviedla, že to majú odmenu za to, 
že túto obec budovali a zveľaďovali. Veľmi dobre pozná priestory v škole 
a súčasný počet žiakov nepotrebuje zväčšovanie priestorov. Je to len 
v organizácií školy a využití priestorov. Poznamenala: „Vy si myslíte, že z toho 
bytu získate nejaké priestory, len chcete robiť ľuďom zle. Keď bude treba 
odvoláme sa aj na Európsky súd.“ 
 

- p. Pazderová Ľubica – najväčšia vina za školu je len na jej osobu. Rodičia 
s činnosťou a situáciou v škole boli nespokojní. Učiteľky a riaditeľky ZŠ a MŠ 
sa nevedeli dohodnúť ani len na spoločnej akcií a rodičia požadovali zlúčenie 
do jedného právneho subjektu s jedným riaditeľom, čo sa na ich žiadosť aj 
podarilo.  Na poznámku p. Ganoškovej reagovala, že sa hocikedy cez 
pracovnú dobu môže prísť pozrieť na kroniku. 
 

- p. Hijová Antónia – opäť a už po niekoľkýkrát zopakovala udalosti, ktoré sa 
odohrali pri vymeriavaní obecnej cesty a ich konfliktoch s manželmi 
Martinkovými. OZ doporučuje p. Hijovej, ak si myslí, že sa v jej prípade udiali 
nejaké nezákonné veci, nech sa obráti na príslušné orgány a médiá ako to už 
dlhodobo uvádza. A. Hijová tvrdila, že už doložili a vyvrátili nepravdivé 
obviňovania a tvrdenia. Zároveň žiada zdržať sa zásahov do ich vlastníckych 
práv. 
 

- Ing. Martinková Eva – uviedla prekvapenie, že sa to opäť objavilo na OZ, keď 
na predchádzajúcej schôdzi si s manželmi Hijovými podali ruky na uzmierenie. 
Od tej udalosti vôbec spolu nekomunikovali a vyhýbali sa stretnutiam. Dúfa, že 
sa to už konečne skončí.  
 

 
 

13. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Hija Peter. 
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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14. Na záver 17. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 
Ľubica poďakovala poslancom a občanom za účasť, popriala im príjemne 
prežitie Veľkonočných sviatkov a zasadanie OZ ukončila. 

 
 
 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostu ........................ Ing. Lazový Pavol .............................. 
 
       Ing. Martinková Eva ............................ 


