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

 
Číslo:  5/2011 OZ             vo Visolajoch dňa 7.9.2011 
 
 

Z á p i s n i c a  
 
 napísaná z 5.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného na 
základe žiadosti poslancov dňa 7.9.2011 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu 
vo Visolajoch. Zasadanie OZ 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 Obecného úradu od posledného zasadania OZ 
6. riešenie problému zápachu z vývozu kuracieho trusu z Hydinárskej farmy, 

s.r.o. – Janek v obci Visolaje 
7. schválenie finančných pásiem na nákup potravín pre deti MŠ 2 – 6 rokov a ZŠ 

od 6 – 11 rokov platné od 1.11.2011 
8. rôzne 
9. diskusia 
10. návrh na uznesenie 
11. záver 

 
1. Zahájenie rokovania obecného zastupiteľstva previedla starostka obce p. 

Pazderová Ľubica, privítala prítomných, poslancov a občanov. Ospravedlnila 
neúčasť poslancov p. Ďurkoviča Jozefa z dôvodu práce na II. smene a p. 
Podhorského Jána z dôvodu práce v Lučenci. 

 Následne dala hlasovať o programe rokovania obecného zastupiteľstva 
 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. Ing. Lazového Pavla a Mošku 
Miroslava. 

         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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3. Do návrhovej komisie navrhla poslancov p. Martinku Zdenka a Ing. 
Martinkovú Evu. 

         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

4. Na poslednom zasadaní OZ bolo prijaté jedno uznesenie, ktoré ukladá 
účtovníčke ObÚ Visolaje čerpať finančné prostriedky v zmysle schválenej 
1.zmeny rozpočtu na rok 2011. Uznesenie priebežne plnené. 

 
5. Podrobnú správu o činnosti ObÚ Visolaje od posledného riadneho zasadania 

OZ predniesla starostka obce p. Pazderová Ľubica. Správa je v plnom znení 
priložená k originálu zápisnice. 

 
6. V tomto bode Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k jednaniu o riešení problému 

zápachu a vývozu kuracieho trusu z Hydinárskej farmy, s.r.o. Janek v obci 
Visolaje. Na úvod jednania starostka obce p. Pazderová podrobne 
informovala prítomných prečítaním sťažnosti p. Mgr. Jandu Ľubomíra zo dňa 
30.5.2011 na Ministerstvo životného prostredia ako i odpoveďou orgánov 
prevedených Ministerstvom o prešetrenie sťažnosti s nakladaním 
a likvidáciou kuracieho trusu Hydinárskou farmou Janek. Z vyjadrenia 
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárstva vo Zvolene 
a Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava vyplýva, že 
firma Janek neporušila žiadny zákon a aplikácia hospodárskeho hnojiva je 
v súlade so zákonom. Kompletné vyjadrenie dotknutých inštitúcií je založené 
v spisovom materiáli na ObÚ Visolaje s možnosťou nahliadnutia jednotlivých 
občanov. 

 V následnej diskusii k tomuto bodu vystúpili: 
- Ing. Martinková Eva – „Spoluobčania sa sťažujú na 

neznesiteľný zápach kuracieho trusu pri aplikácii na polia. Na 
skládke hnoja sa nachádzajú zostatky kureniec, ich vnútorností 
a rozbité vajcia.“ 

- P. Janek na uvedenú sťažnosť reagoval tým, že bol agrotermín 
na sejbu repky a nedalo sa to odložiť. Vynaložil všetko úsilie, 
aby práce prebehli v čo najkratšom termíne, ale svoje zohralo 
najmä počasie nakoľko bolo extrémne teplo, až 37 °C, a tým sa 
zápach neuveriteľne šíril. „Som ochotný v spolupráci s ObÚ 
dva dni vopred nahlásiť vývoz trusu alebo jeho zaorávanie 
i s uvedením presnej oblasti orby v katastri obce. K výskytu 
uhynutej hydiny a vajce v skládke ma treba ihneď informovať 
a ja zjednám nápravu, lebo sa jedná o chybu mojich 
zamestnancov a neplnenie si povinnosti. Treba mi uvedenú 
skutočnosť ihneď ohlásiť a ja zjednám nápravu.“ 

- p. Kanis – požadoval od p. Janeka, aby vývoz trusu na skládky 
prebiehal pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia mimo 
zastavenej časti obce po štátnej ceste 1/61 alebo poľných 
cestách. P. Janek to prisľúbil a konštatoval, že sa to 
maximálne deje, aby čo najmenej obťažoval občanov Visolaj. 

- p. Ing. Martinková Eva požiadala p. Janeka nakoľko obťažuje 
zápachom občanov o prísľub finančného odškodnenia, t.j. 
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príspevok na rozvoj aktivít obce. P. Janek ozrejmil skutočnosť, 
že pravidelne prispieva na chod MŠ a ZŠ ako i aktivít obÚ 
Visolaje a ak mu to finančná situácia dovolí je ochotný 
prispievať i naďalej. 

- p. Hija Peter požiadal p. Janeka o preloženie skládky trusu 
umiestnenej pod diaľničným mostom ďalej od toku rieky 
Pružinky. P. Janek oznámil, že skládka tohto roku končí a bude 
zriadená na inom vhodnejšom mieste. 

- p. Kujaníková Lýdia iba konštatovala, že poľnohospodársku 
pôdu treba hnojiť a zodpovedne sa starať o zasiate plodiny. 
„Treba si len spomenúť na hospodárenie na poliach, keď 
družstvo viedol p. Studený, a to už nehovorím o vyplácaní za 
prenájom pôdy.“ 

- p. Sojčák Jozef: „Navrhujem, aby priestupky ako výskyt 
kureniec v truse riešila komisia pre ochranu životného 
prostredia, ktorá takúto udalosť zaeviduje poprípade prevedie 
fotozáznam.“ 

- p. Palkech Ľubomír uviedol sťažnosť, že pán Janek má 
povolenie prejazdu traktorov po št. ceste 1/61. Nakoľko úsek 
medzi Visolajmi  a Belušou je dlhý skoro 3 km a na celom 
úseku cesty je zákaz predbiehania je veľmi nepríjemné túto 
trasu absolvovať za traktorom naloženým kuracím trusom.     
P. Janek  prisľúbil, že vybaví na Polícií doplnenie zákazu 
obiehania o montáž dodatkových značiek „Traktory 
predchádzať povolené“ a zakúpi ich zo svojich zdrojov ako 
i prevedie montáž. 

- p. Janda Pribina konštatoval, že nesúhlasí s výsledkom 
prešetrenia sťažností jeho syna. Ďalej uviedol, že po 
odvysielaní jeho sťažnosti televíziou Markíza v relácií 
Televízne noviny mu niekto prestrelil okno. Prípad vyšetruje 
polícia. Ďalej uviedol, že vývoz kuracieho trusu p. Janek 
realizoval i pre p. Studeného. Túto pripomienku p. Janek 
dementoval slovami, že pre p. Studeného nikdy nerealizoval 
hnojenie pozemkov a s vystrelením oknom nemá nič spoločné. 

- p. Janek Peter na záver diskusie sa vyjadril, že obhospodaruje 
v katastri obce na 180 ha pôdy a včasne  platí majiteľom 
pozemkov za prenájom pôdy v tej najvyššej sume, t. j. 27,- € 
za ha. Ďalej prisľúbil prevedenie jesenných prác na poliach 
v čo najkratšom termíne podľa toho ako mu dovolia 
poveternostné podmienky i keď by si mal na realizáciu prác 
požičiavať potrebnú techniku. „K prehnojeniu 
poľnohospodárskej pôdy nedochádza a maximálne dodržujem 
plán hnojenia ako i dávky určené podľa vyhlášky. Hnojenie 
budem realizovať ihneď spolu s orbou, aby zápach 
neobťažoval občanov obce Visolaje, nakoľko mi záleží na 
dobrej spolupráci a spokojnosti.“                                
Po vyjadrení p. Janeka bolo prerokovanie tohto bodu 
ukončené. 
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7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok finančné pásmo 3 na 
nákup potravín  pre deti MŠ a ZŠ platné od 1.9.2011. 

 
    Desiata Obed Olovrant  Spolu 

Deti MŠ Súčasné: 0,27 € 0,63 € 0,23 € 1,13 € 

(2 - 6 ročné) Navrhované: 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 

            

Žiaci ZŠ Súčasné:   0,96 €     

(6 - 11 ročné) Navrhované:   1,01 €     

            

Dospelí Súčasné:   1,13 €     

(zamestnanci) Navrhované:   1,19 €     

 
         Hlasovanie: 7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

8. Starostka obce informovala o zaslaní finančných výkazov na daňový úrad 
k 30.6.2011. 

 
9. V následnej diskusií vystúpili: 

- p. Ing. Martinková Eva žiadala o neodkladné riešenie 
dobudovania rozvodu pitnej vody, zrealizovania alebo 
obnovenia existujúcej projektovej dokumentácie realizovanej p. 
Skušekom a následné vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv na 
prevod pozemkov na obec a následné dobudovanie živičného 
povrchu na ceste pri rieke Pružinke. Uvedené práce neboli 
zaradené do rozpočtu na r. 2011. Starostka obce preverí 
náklady na projekt a kúpno-predajné zmluvy tak, aby k výkupu 
pozemkov došlo do konca roka 2011. Starostka informovala, 
že uvedené práce je možné zrealizovať len na základe súhlasu 
všetkých majiteľov  pozemkov. 

- p. Kujaníková Lýdia reagovala na diskusiu p. Ing. Martinkovej  - 
prečo spoluobčania žiadajú peniaze za pozemky pod cestu, 
ktorá bude výhradne slúžiť iba im, ako i to , že niektoré stavby 
boli postavené na čierno s tým, že nemali prístupovú cestu 
k domom, a cestu si vybudujú na vlastné náklady. Ďalej p. 
Kujaníková žiadala ObÚ o prečistenie cesty pod kostolom smer 
Beluša od buriny a kríkov. Jedná sa o súkromné pozemky 
a poriadok sú povinní urobiť vlastníci pozemkov. 

- p. Janda Pribina požiadal starostku obce o zvolanie jednania 
so správcom št. cesty 1/61 p. Kozákom Milanom o čistení 
priekop pri št. ceste ako i vyčistenie obecnej kanalizácie 
zanesenej posypovým materiálom zo zimnej údržby 
a následnom prietoku dažďovej vody do rodinného domu p. 
Jandovej. Na základe požiadavky p. Jandu p. Kozák so 
stretnutím a vyčistením kanalizácie súhlasil. 
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10. Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie p. Ing. 
Martinková Eva. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 

 
         Hlasovanie:  7 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

11. Na záver zasadania Obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 
Ľubica poďakovala poslancom a občanom za účasť a 5. riadne zasadanie OZ 
ukončila. 

 
 
 
 
 
Zapísal:      Overenie zápisnice: 
 
Kanis Ján, zástupca starostky ..................... Ing. Lazový Pavol ............................. 
 
       Moško Miroslav ................................. 
 
 
 
 


