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

 
Číslo: 19/2013 OZ              vo Visolajoch dňa 20.06.2013 
 

 
Z á p i s n i c a 

 
 
 
 napísaná z 19. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.júna 
2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie OZ zvolala 
starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala písomne pozvánkou a pozvánka 
bola zverejnená vo vývesnej tabuli obce Visolaje. 
 Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je priložená k originálu zápisnice. 
 
 
Program rokovania: 
 

1. zahájenie rokovania, schválenie programu  rokovania OZ 
2. určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice 
3. voľba návrhovej komisie 
4. kontrola plnenia uznesení 
5. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
6. schválenie záverečného účtu 
7. schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2013 
8. schválenie zámeru odpredaja pozemku parc. č. KNC 763 
9. schválenie preplatenia farieb na vymaľovanie herne v MŠ z príspevku rodičov 
10. schválenie registrácie miestnej knižnice 
11. rôzne 
12. diskusia 
13. návrh na uznesenie 
14. záver 

 
 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. Pazderová 
Ľubica, privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila neúčasť poslanca 
Ing. Lazového Pavla. Následne požiadala OZ o doplnenie programu rokovania o bod 
č. 9 a 10 a dala hlasovať o doplnenom programe. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
2. Písaním zápisnice p. starostka poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za 

overovateľov navrhla poslancov p. Hiju Petra a p. Ďurkoviča Jozefa. 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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3. Do návrhovej komisie p.starostka navrhla poslancov: predseda p. Martinka Zdenko, 
člen p. Ing. Martinka Andrej, člen p. Ing. Martinková Eva. 

 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
4. Kontrola plnenia uznesení: 

 
a) Zo 17. zasadania OZ v časti ukladá ObÚ Visolaje čerpať finančné prostriedky 

v zmysle schválených zmien. Uznesenie je priebežne plnené. 
 

b) Z 18.zasadania OZ v časti ukladá – prešetriť podmienky odpredaja pozemku od 
Slovenského pozemkového fondu SR pre účely vybudovania zberného dvora 
v priestoroch bývalého JRD. 
P. starostka informovala o zaslaní požiadaviek na SPF.Žiadosť o odkúpenie pozemku 
je v riešení. 
 Ďalej informovala o rokovaní s firmou pre spracovanie projektovej dokumentácie na 
zberný dvor a likvidáciu nepovolených skládok.Pri rokovaní s projektantom, 
konateľom firmy a poslancami OZ, sa odstúpilo od spolupráce. 

 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra p. Sojčáka Jozefa k záverečnému účtu obce Visolaje 

za r. 2012 dostali poslanci na preštudovanie v predstihu, bolo vzaté na vedomie. 
 

6. OZ schválilo záverečný účet za r. 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
7. Kontrolór obce p. Sojčák Jozef predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 

2013. Návrh prijatý bez pripomienok. 
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku parcela KNC 763 v k. ú. 

Visolaje v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. vo výmere 150 m2 pre 
p. Hiju Igora, Visolaje č. 321 za sumu podľa znaleckého posudku vo výške 430,00 
EUR. 

 
Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 
 

9. OZ schvaľuje preplatenie farieb na vymaľovanie herne MŠ vo Visolajoch z príspevku 
rodičov vo výške 200,00 EUR.  
 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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10. Na základe požiadavky Ministerstva kultúry SR OZ schvaľuje registráciu miestnej 

knižnice vo Visolajoch. 
 

Hlasovanie:  8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
11. Rôzne: 

 
a) OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2/2013, 3/2013 a 4/2013 prijaté 

starostkou obce / priložené k zápisnici /. 
 

b) Starostka obce informovala poslancov o zaslaní finančných výkazov k 31.03.2013 za 
Obecný úrad a ZŠ s MŠ Visolaje. 

c) P. Pazderová Ľubica v tomto bode informovala OZ o prijatí finančných prostriedkov 
z Ministerstva dopravy na údržbu miestnych komunikácií vo výške 1 434,00 EUR: 
V súčasnej dobe prebieha výber firmy na prevedenie opráv na základe ponúk od 
jednotlivých firiem. 

d) Obecný úrad na základe prijatého uznesenia OZ vyplatil príspevky na žiakov pre 
centrá voľného času vo výške: 

CVČ Považská Bystrica 3 žiaci  uhradené 20.05.2013  120,00 € 
Súkromné CVČ Púchov 6 žiakov uhradené 07.05.2013  240,00 € 
Cirkevné CVČ Beluša 17 žiakov uhradené 11.06.2013  680,00 € 
CVČ Včielka Púchov   2 žiaci  bude príspevok zaslaný v sume 80,00€ 

 
e) OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2012 

a následný výrok audítora. 
 

f) Finančné náklady na akcie poriadané ObÚ Visolaje 
 
Deň matiek  konaný dňa 12.05.2013  náklady 306,33 EUR 
Deň detí  konaný dňa 08.06.2013  náklady 32,70 EUR 

 
g) Starostka obce informovala o sťažnosti občanov na činnosť p. Zúbeka Juraja SHR 

s výstavbou prístreškov a prekontrolovanie platnosti zmlúv na chov oviec v danom 
priestore. Problém prešetrí stavebná komisia a prednesie správu na ďalšom zasadaní 
OZ. 

 
h) Poslanci OZ prerokovali žiadosť p. Kozáka Pavla s manželkou, bytom Visolaje č. 313 

o povolenie individuálnej bytovej výstavby v oblasti priemyselnej výroby a skladov na 
parcele KNC č. 361/3 v katastrálnom území Visolaje evidovanej na LV č. 1221. 
Žiadosť bez pripomienok schválená. 

Hlasovanie: 8 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

i) OZ prejednalo žiadosť p. Palkecha Ľubomíra, bytom Visolaje č. 216 o odkúpenie 
obecného pozemku p. č. 498 pred jeho rodinným domom o výmere 61 m2. Túto časť 
pozemku chce výhradne využiť na výsadbu okrasnej zelene a tým skrášliť vstupnú 
časť do obce. Žiadosť bola doručená na OcÚ dňa 20.06.2013 o 13:45 hod. 
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Zástupca starostky p. Kanis informoval poslancov, že OZ takúto žiadosť už 
jednohlasne zamietlo na 3.zasadaní OZ dňa 8.apríla 2011 a nemalo by sa žiadosťou 
zaoberať. Na uvedenej parcele sa nachádza obecná studňa ako aj potrubie 
verejného vodovodu a predajom pozemku sa stráca možnosť vybudovať rozšírenie 
obecnej cesty na výjazd na Považskú Bystricu. Zámerom pozemkov by mohlo dôjsť 
k zlepšeniu výjazdu na štátnu cestu 1/01 bez nákladov na výkup pozemku.  
Poslanci OZ žiadosť schválili: 
 
       Hlasovanie: 5 za 
         1 proti (Kanis) 
         2 zdržal sa 
         (Hija, Ďurkovič) 

 
OZ ukladá kontrolórovi obce preveriť správnosť rozhodnutia OZ podľa zákonov SR. 
 

 
12. Diskusia: 

 
V následnej diskusii vystúpili: 
 
- P. Ing. Martinková Eva požiadala starostku obce o informáciu ako prebieha jednanie 

o  ceste pri Pružinke.                                                                                                   
P. Pazderová informovala, že uvedený problém rieši stavebný úrad Beluša 
s pracovníkom Slov.vodohospod.podniku Piešťany. Po zápise na katastrálny úrad v 
Púchove budú vypracované kúpno-predajné zmluvy právničkou ObÚ na odkúpenie  
komunikácie od vlastníkov. 

 
- P. Martinka Zdenko požiadal o vydanie povolenia na výrub lipy v priestore starého 

koryta rieky z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a o umiestnenie zrkadla na výjazd 
cesty z mlyna na hlavnú cestu.                                                                              
P.starostka zabezpečí obhliadku a na základe zistení bude vydané rozhodnutie na 
výrub lipy mimo vegetačného obdobia. Taktiež zabezpečí umiestnenie dopravného 
zrkadla na výjazd z miestnej komunikácie  od bývalého mlyna pri soche Jána 
Nepomuckého.                          

- P. Hija Peter sa informoval či Štátne lesy prispievajú na opravy obecných ciest.  
P.Starostka informovala, že Štátne lesy SR finančne neprispievajú obci  na opravy 
miestnych komunikácií.                                      

- P. Hijová Antónia upozornila OZ na vývoz odpadov na pozemku, kde sa otáčajú 
vozidlá odvážajúce odpad -KUKA vozidlá  pri jej pozemku, ako aj potrebu vykosenia 
tohto pozemku /otoča vozidiel /od porastu trávy.                                                       
Starostka prisľúbila pokosenie trávy pracovníkmi menších obecných služieb na 
danom pozemku. 

- P. Mgr. Ganošková Eva požiadala OZ o presun značiek koniec a začiatok obce 
smerom na Belušu. Kritizovala vývoz odpadu občanmi na cestu smerom do Beluše 
ako aj neporiadok v priestoroch starej školy. 

Starostka p. Pazderová informovala p. Ganoškovú, že požiada Dopravný inšpektorát 
Policajného zboru  Považská Bystrica  a Správu ciest o premiestnenie značiek 
označenia začiatku a konca  obce Visolaje.  
Okolie pri starej škole bolo vykosenené pracovníkmi MOS v obci a obec nie je 
vlastníkom budovy starej školy. 
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- P. Mgr. Valach Milan, riaditeľ ZŠ s MŠ Visolaje, podrobne informoval o potrebe 
vypovedania nájomnej zmluvy na obecný byt a o následnej prestavbe a presunutí 
kancelárii a zborovne na poschodie. Uvedenú prestavbu má finančne vyriešenú 
a práce by nepredstavovali vyššie náklady ako 200,00 EUR. V ďalšom období by 
došlo k prestavbe kuchyne ako aj jedálne podľa platných predpisov. 

 
- P. Mgr. Ostradická Dagmar bola proti informácii riaditeľa školy, tvrdila, že lepšou 

organizáciou práce a využívaním priestorov v škole nie je potrebné žiadať ich 
odchod z obecného bytu. Ďalej uviedla, že bolo veľkou chybou, keď podpísali novú 
nájomnú zmluvu. 

- P. Pazderová Ľubica informovala prítomných, že riešenie danej situácie 
ohľadne ukončenia nájmu školského bytu sa musí prešetriť podľa Zmluvy o nájme -
po právnej stránke  do budúceho zasadania Obecného zastupiteľstva. 

- P. Martinka Miroslav požiadal  o nastavenie verejného osvetlenia – skrátenie času 
svietenia.                                                                                                             
P.starostka informovala, že verejné osvetlenie je nastavené na fotobunku. 
Pracovník, ktorý prevádza v obci opravu a údržbu VO nastavoval začiatkom roka 
fotobunky. Opäť zabezpečí kontrolu VO. 

 
 

13. 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. 

 
 

14. Na záver 19. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová Ľubica 
poďakovala poslancom a občanom za účasť a zasadanie OZ ukončila. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
 
 
Ján Kanis, zástupca starostu   ......................  Peter Hija       .......................   
 
        Jozef Ďurkovič   ........................ 
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