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

 
Číslo: 3/2011 OZ         vo Visolajoch dňa 8.4.2011 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

 napísaná z 3.riadneho zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 
8.4.2011 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. 
Zasadanie 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 zasadania OZ. 
2. Určenie zapisovateľa a schválenie overovateľov zápisnice. 
3. Voľba návrhovej komisie. 
4. Kontrola plnenia uznesení. 
5. Správa o činnosti OcÚ od posledného zasadania OZ. 
6. Schválenie VZN č. 1/2011 o opatrovateľskej službe. 
7. Schválenie zmluvy o poskytovaní činnosti pre zabezpečenie výkonu prenesených 
úloh štátnej správy podľa zákona 50/1976 Zb. a 135/1961 Zb. 
8. Rozpočet na r. 2012 a 2013. 
9. Rôzne . 
10. Diskusia. 
11. Návrh na uznesenie. 
12. Záver. 
 

1. Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce p. Pazderová Ľubica, 
privítala prítomných poslancov a občanov. Ospravedlnila neúčasť kontrolóra 
obce p. Sojčáka Jozefa z dôvodu súkromnej cesty do Bratislavy a poslanca 
Ďurkoviča Jozefa z dôvodu druhej smeny v práci. Následne predniesla 
program rokovania a dala o novom hlasovať. 

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
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2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
zápisnice navrhla poslancov p. Podhorského Jána a Mošku Miroslava. 

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov p. Ing. Martinkovú Evu 
a Hiju Petra. 

 
        Hlasovanie: 8 za  
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

4. Na poslednom obecnom zastupiteľstve boli prijaté 3 uznesenia: 
 
a) Riešenie opravy cesty pri Pružinke – p. starostka informovala OZ, že oprava 

bude prevedená v najbližších dňoch pracovníkmi OcÚ, materiál je v počte 2 
nákladných áut dovezený na mieste opravy. Nakoľko cesta nie je 
vysporiadaná s majiteľmi pozemkov, v priebehu r. 2011 začne OcÚ Visolaje 
uzatvárať zmluvy o odpredaji poprípade o darovaní pozemkov do majetku 
obce, a bude hľadať finančné zabezpečenie výstavby cesty položeným 
asfaltového povrchu. 

b) Riešenie osvetlenia danej cesty nie je zaradené do ročného plánu a OcÚ 
nemá financie na vybudovanie osvetlenia z dôvodu kritickej platby podielových 
daní od štátu.  

c) OZ uložilo starostke obce p. Pazderovej Ľubici riešiť opatrovateľské služby 
a prešetriť poberanie príspevku od obce. Dňa 15.2.2011 navštívila 
pracovníčka sociálneho úradu p. JUDr. Juššíková a konštatovala, že všetky 
príspevky sú vyplácané v súlade so zákonom. Osobne navštívila p. Závadovú 
Vieru a vysvetlila jej, že nemá nárok na opatrovateľský príspevok, nakoľko 
poberá finančný príspevok z fondu sociálnych služieb. Po tomto vysvetlení p. 
Závadová svoju žiadosť stiahla.  

 
5. V tomto bode starostka obce predniesla podrobnú správu o činnosti OcÚ 

Visolaje od posledného OZ. Informovala o prevedených prácach, školeniach, 
úhradách faktúr, opravách a podnetoch občanov. Správa je v plnom znení 
priložená k originálu zápisnicu. 

 
 
 
 
 



 3 

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2011 o opatrovateľskej službe dostali poslanci 
na preštudovanie v predstihu poštou. Rokovanie o novom VZN prebehlo bez 
pripomienok poslancov a výška príspevku sa stanovila na 1,5 € na hodinu, tak 
ako je to i v okolitých obciach nášho regiónu. 

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

7. OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní činnosti pre zabezpečenie výkonu 
prenesených úloh štátnej správy medzi obcou Beluša a Visolaje, t. j. stavebný 
úrad Beluša bude zabezpečovať službu pre obec Visolaje ako to bolo 
i v minulom období. 

        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

8. Návrh rozpočtu na r. 2012 a 2013 predniesla starostka obce p. Pazderová 
Ľubica. Návrh bol bez pripomienok poslancov prerokovaný a prijatý.  

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

9. Rôzne: 
 

a) Obecné zastupiteľstvo prejednalo úpravu noriem na príspevok na stravu žiaka 
MŠ, ZŠ a zamestnancov školy. 

        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

b) Pani starostka predniesla žiadosť p. Palkecha Ľubomíra o odpredaj obecného 
pozemku parc. č. 498 pred jeho rodinným domom o výmere 61 m2 . Starostka 
informovala, že pozemok je súčasťou obecnej cesty, je na ňom umiestnená 
obecná studňa a preto nie je možný jeho odpredaj. Ďalej poslanec p. Kanis 
informoval OZ, že uvedený pozemok bude použitý na rozšírenie danej 
komunikácie na zlepšenie výjazdu z obce na smer Považská Bystrica. 
V následnom hlasovaní poslanci rozhodli, že pozemok sa predávať nebude 
a žiadosť jednohlasne zamietli. 

 
        Hlasovanie: 0 za predaj 
          8 proti 
          0 zdržal sa. 
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c) Žiadosť p. Fojtíkovej Anny o prešetrenie sťažnosti poškodenia oplotenia p. 
Igorom Moškom. Pani starostka osobne navštívila p. Igora Mošku a ten 
prisľúbil, že uvedené poškodenie opraví do konca apríla 2011. 

 
d) Žiadosť p. Valicovej Moniky s manželom o dočasné uskladnenie stavebného 

materiálu na pozemku obce OZ schvaľuje a nariaďuje starostke obce 
vypracovať zmluvu na prenájom podľa prijatého VZN. 

 
e) Starostka obce p. Pazderová Ľubica požiadala poslancov, aby podľa svojich 

volebných obvodov zistili a upozornili občanov na používanie obecných 
pozemkov na uskladnenie materiálu poprípade dlhodobé parkovanie vozidiel. 
Upozornenie previesť do konca apríla 2011 a požiadať ich o odstránenie 
materiálu do konca mája 2011, nakoľko od tohto termínu pristúpi Obecný úrad 
Visolaje k vyberaniu poplatkov za využívanie obecného majetku podľa 
prijatého VZN. 

 
f) Na návrh predsedkyne Komisie pre ochranu verejného poriadku p. Ing. 

Martinkovej Evy OZ schvaľuje poplatok 16,50 € ako Miestne zisťovanie 
poznatkov. Uvedený poplatok slúži komisiám na ich činnosť a materiálové 
náklady na prešetrenie priestupkov občanov. 

 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

g) Starostka obce informovala prítomných o výskytoch nepovoleného 
vypaľovania trávy v katastri obce Visolaje. Pokuta za tento priestupok je vo 
výške 331,- €. 

 
h) Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Združenia súkromných majiteľov 

lesov k. ú. Visolaje o odpustenie dane z nehnuteľností na r. 2011 – 2014. OZ 
sa nebráni odpusteniu daní, ale záväzne rozhodne až po podaní daňového 
priznania žiadajúceho subjektu. 

 
10. V následnej diskusií vystúpili: 

 
- p. Ing. Martinka Andrej upozornil na opätovné vyvážanie odpadov na pozemky 

za bývalé JRD. 
- p. Hija Peter sa informoval o možnosti opravy výtlkov na ulici pri jeho 

rodinnom dome. 
- p. Kanis Zdeno požadoval plnenie príspevku na činnosť TJ vo výške 1000,- €. 

Uvedená suma bude prevedená na účet TJ do 15.4.2011. Starostka obce 
informovala zástupcu TJ, že nie je možné stanoviť aké bude plnenie príspevku 
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na činnosť TJ a či bude prevedená plynofikácia šatní nakoľko obec nemá 
finančné prostriedky pre nedostatočné plnenie podielových daní od štátu. 

- p. Mgr. Ostradická Dagmar požiadala OZ či by nebolo vhodné usporiadať 
brigádu na jarné čistenie obce. Starostka i OZ uvedený návrh prijali a dohodli 
sa, že brigáda sa uskutoční dňa 16.4.2011 o 8:00 hod. 

- p. Mgr. Ostradický Stanislav požadoval prepočítať fakturácie vody, plynu 
a vývozu žumpy. Ďalej požadoval montáž vodomeru do bytu a výmenu okien 
na byte. Výmenu okien je ochotný zaplatiť v hotovosti s tým, že sa mu o túto 
sumu zníži nájom. Prepočítanie fakturácie prevedie finančná komisia a budú 
informovať p. Mgr. Ostradického. Ďalej OcÚ preverí možnosť montáže 
vodomeru a výmeny okien. 

 
11. Návrh na uznesenie predniesla predsedkyňa návrhovej komisie p. Ing. 

Martinková Eva. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 
        Hlasovanie: 8 za 
          0 proti 
          0 zdržal sa. 
 

12. Na záver zasadania Obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 
Ľubica poďakovala poslancom a občanom za účasť a 3. riadne zasadnutie OZ 
ukončila. 

 
 
Zapísal:       Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostky .............................. Podhorský Ján .......................... 
 
        Moško Miroslav ......................... 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


