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

 
Číslo: 18/2013 OZ              vo Visolajoch dňa 22.04.2013 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
 
 
 napísaná z 18.  zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.apríla 2013 
o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie mimoriadne  zvolala 
starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala telefonicky a pozvánka bola 
zverejnená vo vývesnej tabuli obce Visolaje. 
 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. návrh operačných programov životného prostredia od ENVIROTREND, s.r.o. 

zameraných na: 
- likvidáciu a odstránenie divokých skládok 
- výstavbu zberného dvora 
- protipovodňové opatrenia v intraviláne obce 

5. diskusia 
6. návrh na uznesenie 
7. záver 

 
 
1.  Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. Pazderová 

Ľubica. Privítala prítomných poslancov a ospravedlnila neúčasť poslanca Ing. Lazového 
Pavla z dôvodu školenia. Zasadanie zvolala p. starostka na základe urýchleného 
prejednania návrhu firmy ENVIROTREND. Následne dala hlasovať o programe rokovania 
s výsledkom hlasovania: 

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

zápisnice navrhla poslancov p. Martinku Zdenka a p. Podhorského Jána. 
 
          Hlasovanie: 7 za 
            0 proti 
            0 zdržal sa. 
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3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov: predseda p. Hija Peter, členovia p. Moško 
Miroslav a p. Ďurkovič Jozef.  

          Hlasovanie: 7 za 
            0 proti 
            0 zdržal sa. 
 
 
4. V tomto bode sa poslanci OZ zoznámili s ponukou firmy ENVIROTREND, s.r.o., ktorá 

zahŕňa všetky 3 ponuky. Firma zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie, 
zabezpečenie vypracovania podkladov, priebeh vyhodnotenia verejného obstarávania, 
zhotoviteľa stavby a zabezpečenie podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáciu 
nenávratných finančných prostriedkov z dotačných zdrojov Slovenskej republiky 
a Európskej únie. 

 
 OZ prehodnotilo všetky uvedené ponuky a rozhodlo sa pre realizáciu dvoch ponúk: 
 

a) Projektovej dokumentácie na likvidáciu starých environmentálnych záťaží v obci 
Visolaje. 
 

Hlasovanie: 7 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
b) Projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora pre obec Visolaje. 

 
Hlasovanie: 6 za 
 0 proti 
 1 zdržal sa. 
 (Martinka Z.) 

 
Likvidácia nepovolených skládok odpadu bude upresnená až po obhliadke skládok 
s pracovníkom firmy ENVIROTREND. Na výstavbu zberného dvora je nutné vybrať 
vhodný pozemok vo výmere 6 árov najlepšie vo vlastníctve obce alebo v dlhodobom 
prenájme na 10 – 15 rokov.  
Vo výhliadke sú 2 možnosti a to pozemok parc. KN-E č. 556 alebo prenájom v priestoroch 
bývalého JRD poprípade žiadosť o pozemok, ktorý má vo vlastníctve  Pozemkový fond 
SR. 
 
 

5.  V následnej diskusii vystúpili: 
 

- p. starostka Pazderová Ľubica informovala o stavaní májov, ktoré sa uskutoční dňa 
30.5.2013 a oslave Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 12.5.2013 v KD Visolaje. 
 

- p. Hija Peter požiadal stavebnú komisiu o zameranie dažďovej kanalizácie 
a následné začatie prác. Stavebná komisia zameranie prevedie dňa 23.4.2013 
o 17:00 hod. na mieste stavby. 

 
6. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Hija Peter. Návrh je 

v plnom znení priložený k originálu zápisnice.  
 
          Hlasovanie: 7 za 
            0 proti 
            0 zdržal sa. 
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7. Na záver 18.  zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová Ľubica 

poďakovala poslancom za účasť a zasadanie OZ ukončila. 
 
 
 
 
 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
 
 
Ján Kanis, zástupca starostu   ......................  Zdenko Martinka .......................   
 
        Ján Podhorský   ........................ 
 
 
 

 
 

 
 
   


