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Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch konaného dňa 29.02.2016 

o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch 

 

Uznesenie č. 9 – 122/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia OZ. 

Uznesenie č. 9 – 123/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje p. Michala Budiača za zapisovateľa a p. Petra Hiju a p. Emíliu Trnovcovú za 

overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 9 – 124/2016 

OZ vo Visolajoch volí za predsedu návrhovej komisie Ing. Andreja Martinku a za členov návrhovej 

komisie – p. Michala Janeka a p. Lukáša Chlebana. 

Uznesenie č. 9 – 125/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie kontrolu uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

- oprava výtlkov 

- oprava lávky pri pani Emílii Kostelnej 

- vybudovanie zábradlia od záhrady smerom ku kostolu 

- vyrezanie krovín pri rieke Pružinka 

- oprava prepadnutého mostu smerom k Vrbatovcom 

- oprava rozhlasu 

- vybudovanie zrkadla pri obecnom úrade, pre bezpečnejší výjazd vozidiel smerom od OÚ 

- vybudovanie odvodňovacieho systému pre dažďovú vodu z rín OÚ 

- vymaľovanie schodišťa a zasadačky na Hasičskej zbrojnici 

- výmena záclon na OÚ 

- oprava vodovodného hydrantu pri p. Pavlovi Polackom 

 

Uznesenie č. 9 – 126/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje umiestnenie optického kábla na stĺpy miestneho rozhlasu spoločnosťou 

PlayMAX s. r. o. za účelom vybudovania optického pripojenia do siete Internet. 

Uznesenie č. 9 – 127/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o odovzdaných finančných výkazoch za 4.Q 2015. 

Uznesenie č. 9 – 128/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Visolaje a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky. Termín zápisu do ZŠ sa upravuje na prvú stredu v apríli v čase od  14:00 hod. do 17:00 hod. 

v priestoroch ZŠ s MŠ, Visolaje 150. Výška finančných prostriedkov na jedno dieťa CVČ sa mení zo 60 

EUR na jedno dieťa / rok na 72 EUR na jedno dieťa / rok. 

Uznesenie č. 9 – 129/2016 
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OZ vo Visolajoch schvaľuje Internú smernicu č. 1/2016 – Rozsah a spôsob použitia výdavkov na 

reprezentačné a propagačné účely. 

Uznesenie č. 9 – 130/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ Visolaje na rok 2016 vo výške 4 320,00 €. 

Uznesenie č. 9 – 131/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre Dart Team Visolaje na rok 2016 vo výške 400,00 €. 

Uznesenie č. 9 – 132/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre DHZ Visolaje na rok 2016 vo výške 3 900,00 €. DHZ 

Visolaje požadoval príspevok na rok 2016 vo výške 4 100,00 €, starosta obce upozornil, že už bolo 

zaplatené PZP na automobil AVIA, preto poslanci sa zhodli na výške príspevku 3 900,00 € s tým, že DHZ 

Visolaje nebude na rok 2017 požadovať také veľké množstvo financií. OZ zohľadnilo pri udelení 

príspevku situáciu, v akej sa DHZ nachádza, a to čo sa týka najmä nákupu novej techniky, investície do 

hasičského auta a vybavenie a rekonštrukcia garáže DHZ Visolaje. 

Uznesenie č. 9 – 133/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých Beluša na 

rok 2016 vo výške 500,00 €. 

Uznesenie č. 9 – 134/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre Súkromné CVČ, Svätoplukova 1465, Púchov, na 5 

detí na rok 2016 spolu vo výške 360,00 €. 

Uznesenie č. 9 – 135/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre CVČ Včielka, Športovcov 904, Púchov, na 4 deti na 

rok 2016 spolu vo výške 288,00 €. Dotáciu na ďalšie 2 deti neschvaľuje z dôvodu, že deti majú menej 

ako 5 rokov, t. j. nesplnili hranicu veku detí od 5 do 15 rokov určenú vo VZN obce Visolaje č. 1/2015. 

Uznesenie č. 9 – 136/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje poskytnutie dotácie pre Cirkevné CVČ, ul. Farská 1158, Beluša, na 5 detí na 

rok 2016 spolu vo výške 360,00 €. 

Uznesenie č. 9 – 137/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy č. 03934/2015-PKZ -K40705/15.00 

zo dňa 01.02.2016 úhradu kúpnej ceny a nákladov spojených s prevodom pozemku vo výške 4 237,40 

€ z prostriedkov Rezervného fondu. Predmetom kúpy je pozemok, parcela KN C p. č. 372/41, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603 m2 pre účely vybudovania Zberného dvoru 

Visolaje. Predávajúcim je Slovenský pozemkový fond Bratislava. 

Uznesenie č. 9 – 138/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje žiadosť spoločnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 

o zhotovenie zádveria o rozmeroch 2 x 3 m (kovová konštrukcia s presklením, zdemontovateľná, bez 

pevného základu, slúžiaca pre odkladanie tovaru, ako napr. pri skorom rannom dovoze pečiva) na 

pozemku parc. č. 337, ktorý je vo vlastníctve Obce Visolaje. OZ vo Visolajoch upúšťa od požadovania 

platenia nájmu. 
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Uznesenie č. 9 – 139/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách: 

 Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2015, 

 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015, 

 Kontrola č. 2: kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na 

cestovné náhrady, školenia a reprezentačné výdavky OcÚ Visolaje za rok 2015. 

Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia zákonov. 

Uznesenie č. 9 – 140/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje upustenie od vymáhania hodnoty palivového dreva pochádzajúceho 

z nelegálneho výrubu stromov od pani Beňákovej, drevnú hmotu si môže ponechať, nakoľko jej bola 

udelená pokuta od Okresného úradu – Odbor životné prostredie. OZ má za to, že jej počínanie nebolo 

zámerné. 

Uznesenie č. 9 – 141/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje TJ Visolaje možnosť dvakrát do týždňa zadarmo využívať priestor 

multifunkčného ihriska vo Visolajoch na trénovanie. 

Uznesenie č. 9 – 142/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 9. zasadnutia konaného 29.02.2016. 

 

 

Vo Visolajoch dňa 29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

         ......................................... 

Vincenc Hrenák 

zastupujúci starosta obce 


