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

 
Číslo: 21/2013      vo Visolajoch dňa 02.10.2013 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 
 napísaná z 21. mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa 2.10.2013 o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie 
OZ zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala telefonicky 
a občanom oznámila cestou miestneho rozhlasu. 

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. Uvoľnenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na pokrytie nákladov 

ZŠ s MŠ Visolaje do času prijatia vyžiadanej dotácie. 
5. Rôzne: 

a) Opätovné schválenie ukončenia nájmu bytu s manželmi Ostradickými 
z dôvodu nedoplnenia do uznesenia OZ č. 20/2013 zo dňa 12.9.2013. 

b) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2013. 
6. Diskusia. 
7. Návrh na uznesenie. 
8. Záver. 

 
 

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. 
Pazderová Ľubica. Privítala prítomných poslancov a ospravedlnila neúčasť 
poslancov p. Ing. Martinkovej Evy (PN), p. Ďurkoviča Jozefa a Podhorského 
Jána (pracovné povinnosti). Následne požiadala OZ o doplnenie programu 
rokovania o bod č. 5 a dala hlasovať o programe rokovania. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
navrhla poslancov p. Ing. Martinku Andreja a p. Ing. Lazového Pavla. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
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3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov: predseda p. Hija Peter, 
člen p. Moško Miroslav a člen p. Martinka Zdenko. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

4. V tomto bode sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo schválením uvoľnenia 
prostriedkov z Rezervného fondu obce Visolaje na pokrytie nákladov 
rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Visolaje na rekonštrukciu kanalizácie 
a sociálnych zariadení v budove ZŠ s MŠ Visolaje vo výške 16 232,36 €. 
Uvedené finančné prostriedky budú vrátené na Rezervný fond obce Visolaje 
ihneď po prijatí vyžiadanej dotácie. 
Uvoľnenie finančných prostriedkov OZ schvaľuje bez pripomienok. 
 
       Hlasovanie: 6 za 
         0 proti 
         0 zdržal sa. 

 
 

5. Rôzne: 
a) Obecné zastupiteľstvo prikročilo k opätovnému schváleniu ukončenia 

nájmu bytu s manželmi Ostradickými z dôvodu nedoplnenia do uznesenia 
na OZ č. 20/2013 zo dňa 12.9.2013. Takmer v rovnakom zložení OZ 
rozhodlo o ukončení nájmu s výsledkom hlasovania: 

 
4 za 
1 proti (Ing. Martinka Andrej) 
1 zdržal sa (Martinka Zdenko) 

 
b) OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu 

obce Visolaje k 30.6.2013. Monitorovaciu správu predniesla účtovníčka 
Obú Visolaje p. Kozáková Daniela a uviedla zhodnotenie príjmovej časti 
a výdavkovej časti s podrobným čerpaním v jednotlivých programoch 
a taktiež ostatné dosiahnuté hodnoty k hodnotenému obdobiu. 

 
 

6. Diskusia: 
- P. Sojčák Jozef, kontrolór obce, skonštatoval ukončenie zmluvy o nájme 

bytu ako správne. Pri jeho rozhovoroch rodičia aj učitelia ZŠ s MŠ Visolaje 
ukončenie nájmu privítali a podporili. Sú presvedčení, že žiaci si zaslúžia 
lepšie podmienky a priestory na svoje vzdelávanie a tiež to môže 
zabezpečiť navýšenie počtu žiakov MŠ. 

- P. Martinka Zdenko požiadal starostku obce, aby interpretovala 
poďakovanie p. Janekovi za kvalitné a lepšie zaobchádzanie s farmárskym 
trusom pri obrábaní prenajatých pozemkov. Práce zvládol v tomto roku bez 
pripomienok občanov a sťažností. 
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7. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie p. Hija Peter. 
Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice.. 

 
Hlasovanie: 6 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 

 
 

8. Na záver 21.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 .................... Ing. Martinka Andrej ........................... 
 
       Ing. Lazový Pavol ............................... 
 

 
 

 
         
 


