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

 
Číslo:  8/2011 OZ         vo Visolajoch dňa 30.12.2011 
 
 

Z á p i s n i c a  
 
 napísaná zo 8.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
30.12.2011 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ 
zvolala starostka obce p. Pazderová Ľubica, poslancov pozvala písomne pozvánkou 
a telefonicky.  
 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. kontrola plnenia uznesení 
5. správa o činnosti obecného úradu od posledného zasadania OZ 
6. schválenie III. zmeny rozpočtu na r. 2011 
7. rôzne 
8. diskusia 
9. návrh na uznesenie 
10. záver 

 
1. Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce p. Pazderová Ľubica, 

privítala prítomných poslancov a poďakovala im za 100 % účasť. Následne 
dala hlasovať o programe rokovania OZ s výsledkom hlasovania: 

 
           9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 

2. Písaním zápisnice poverila svojho zástupcu p. Kanisa Jána, za overovateľov 
navrhla poslancov p. Ďurkoviča Jozefa a Mošku Miroslava. 

 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

3. Do návrhovej komisie p. starostka navrhla poslancov – predseda komisie p. 
Ing. Martinka Andrej, členovia p. Podhorský Ján a p. Martinka Zdeno. 

 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

4. Na poslednom obecnom zastupiteľstve boli prijaté 2 uznesenia: 
 
 a) Čerpať účtovníčke obecného úradu finančné prostriedky podľa schváleného 
 rozpočtu na r. 2011 a 2012. Uznesenie sa priebežne plní. 
 
 b) Starostke obce a členom inventarizačných komisií vykonať fyzickú inventúru 
 majetku obce k 31.12.2011. Uznesenie sa priebežne plní a bude ukončená 
 inventarizácia majetku obce k 31.12.2011. 
 

5. Podrobnú správu o činnosti OcÚ Visolaje od posledného riadneho zasadania 
OZ predniesla starostka obce p. Pazderová Ľubica. Správa je v plnom znení 
priložená k originálu zápisnice. 

 
6. Návrh schválenia III. zmeny rozpočtu na r. 2011 predniesla účtovníčka OcÚ 

Visolaje p. Kozáková Daniela. Informovala o zmenách v rozpočte ako 
i následnom čerpaní finančných prostriedkov. OZ návrh III. zmeny  bez 
pripomienok schválilo. 

 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
 

7. Rôzne: 
 
 a) Starostka obce informovala OZ o prípravách na voľby do NR SR, ktoré sa 
 uskutočnia dňa 10.3.2012. 
 
 b) Starostka obce informovala poslancov o priebehu príprav projektu na výkup 
 pozemkov pod obecnú komunikáciu pri rieke Pružinka. Termín odovzdania 
 projektu sa mierne zdržal zo zdravotných dôvodov p. Skušeka. 
 

8. V následnej diskusii vystúpil: 
 

- Poslanec predseda kultúrnej komisie p. Martinka Zdenko informoval 
o priebehu a zabezpečení príprav na fašiangy, ktoré sa uskutočnia dňa 
18.2.2012 (sobota), ktoré poriada OcÚ Visolaje. 

 
9. Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie poslanec Ing. 

Martinka Andrej. Návrh je v plnom znení priložený k originálu zápisnice. 
 
         Hlasovanie: 9 za 
           0 proti 
           0 zdržal sa. 
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10. Na záver 8. zasadania obecného zastupiteľstva starostka obce p. Pazderová 
Ľubica poďakovala poslancom za prácu v r. 2011 a zúčastneným popriala do 
Nového roku 2012 veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci i rodinnom živote. 

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


