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OBEC VISOLAJE 

018 61 Visolaje č.40 

Číslo: 9/2016 - OZ                                                                                          Vo Visolajoch 29.2.2016 

 

 

 

ZÁPISNICA 
 

Napísaná z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.2.2016 o 19:00 hod, 

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie OZ zvolal zastupujúci starosta obce  

p. Vincenc Hrenák, poslancov a pani poslankyňu, ako aj hlavnú kontrolórku obce pozval 

písomne pozvánkou, občanov cestou miestneho rozhlasu. Prítomní podľa prezenčnej listiny, 

ktorá je priložená k originálu zápisnice. 

 

Program zastupiteľstva: 

1. zahájenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania OZ 

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. voľba návrhovej komisie 

4. kontrola plnenia uznesení 

5. schválenie umiestnenia optického kábla na stĺpy miestneho rozhlasu spoločnosťou 

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

6. informácia o odovzdaných finančných výkazoch za 4.Q 2015 

7. dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2015 

8. prijatie internej smernice č. 1/2016 – Rozsah a spôsob použitia výdavkov na reprezentačné 

a propagačné účely 

9. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre TJ Visolaje vo výške 4320,00 € 

10. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre Dart Team Visolaje vo výške 

400,00€ 

11. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre DHZ Visolaje vo výške 

4100,00€ 

12. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých Beluša v možnej výške 500,00€ 

13. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre súkromné CVČ, Svätoplukova 

1465 Púchov, na 5 detí, spolu 360,00€ 

14. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre CVČ Včielka, Športovcov 904 

Púchov, na 4 deti, spolu 288,00€ 

15. hlasovanie o schválení žiadosti o poskytnutie dotácie pre cirkevné CVČ, ul. Farská 1158 

Beluša, na 5 detí, spolu 360,00€ 
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16. schválenie úhrady kúpnej ceny a nákladov spojených s prevodom za odkúpený pozemok 

pre stavbu Zberný dvor vo Visolajoch, schválenie použitia úhrady z rezervného fondu 

17. schválenie zhotovenia zádveria na pozemku parc. č. 337 spoločnosťou COOP Jednota 

Trenčín, spotrebné družstvo 

18. správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

19. hlasovanie o rozhodnutí nároku na drevo pochádzajúce z nelegálneho výrubu 

20. rôzne 

21. diskusia 

22. návrh na uznesenie 

23. záver 

 

1. Zahájenie rokovania OZ predniesol zastupujúci starosta p. Vincenc Hrenák. Privítal 

poslancov a zúčastnených občanov. Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

2. Zastupujúci starosta poveril písaním zápisnice poslanca p. Michala Budiača, za 

overovateľov navrhol poslanca p. Petra Hiju a poslankyňu p. Emíliu Trnovcovú. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

3. Za predsedu návrhovej komisie zastupujúci starosta navrhol poslanca p. Ing. Andreja 

Martinku a za členov poslancov p. Michala Janeka a p. Lukáša Chlebana. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

4. OZ 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 zasadačky na Hasičskej zbrojnici 

- výmena záclon na OÚ 

- oprava vodovodného hydrantu pri p. Pavlovi Polackom 

 

5. OZ vo Visolajoch schválilo umiestnenie optického kábla na stĺpy miestneho rozhlasu 

spoločnosťou PlayMAX s.r.o. za účelom vybudovania optického pripojenia do siete Internet. 
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Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

6. OZ berie na vedomie informáciu o odovzdaných finančných výkazoch za 4.Q 2015, ktoré 

predniesol administratívny  pracovník obce p. Ing. Marián Harušinec. 

 

7. OZ vo Visolajoch schválilo 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 je: 6.04.2016 v čase od 14.00 

do 17.00 hod. v priestoroch ZŠsMŠ Visolaje č. 150. 

Výška finančných prostriedkov na jedno dieťa CVČ sa mení zo 60 EUR na jedno dieťa/rok na 

72 EUR jedno dieťa/rok. 

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2015 je prístupný v ZŠ s MŠ Visolaje, na Obecnom úrade 

Visolaje a na webovej stránke obce. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

8. OZ vo Visolajoch schválilo Internú smernicu č. 1/2016 –t.j. rozsah a spôsob použitia 

výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

9. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre TJ Visolaje na rok 2016 vo výške 

4320,00€. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

10. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre Dart Team Visolaje na rok 2016 vo 

výške 400,00€. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

11. OZ vo Visolajoch schválilo DHZ Visolaje poskytnutie dotácie vo výške 3900,00€ na rok 

2016. DHZ  Visolaje požadoval príspevok na rok  vo výške 4100,00€, starosta obce 

upozornil, že už bolo zaplatené PZP na automobil ÁVIA,preto poslanci sa zhodli na výške 

príspevku 3900,00€ s tým, že DHZ Visolaje nebude na rok 2017 požadovať také veľké 

množstvo financií. 
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OZ zohľadnilo pri udelení príspevku situáciu v akej sa DHZ Visolaje nachádza a to, čo sa 

týka hlavne nákupu novej techniky, investície do hasičského auta a vybavenie a rekonštrukcia 

garáže DHZ Visolaje. 

Ešte pred hlasovaním starosta oznámil zastupiteľstvu nasledovné: 

Na rok 2015 bolo schválené v rozpočte1200,-. Vzhľadom k tomu, že v roku 2016 sa plánujú 

opravy v garáži, pridal do rozpočtu 800,- €, čo je 2000,-€. To bolo aj v rozpočte schválené 

poslancami OZ. 

Ďalej starosta obce upozornil DHZ k vybaveniu IČO, na možnosti čerpania dotácii 2% z daní. 

 

Hlasovanie : 5 za – Michal Janek, Michal Budiač, Peter Hija, Emília Trnovcová, Ing. Andrej 

Martinka 

zdržal sa – Lukáš Chleban 

 

12. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne 

postihnutých Beluša na rok 2016 vo výške 500,00€. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

13. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre Súkromné CVČ ,Svätoplukova 1465, 

Púchov ,na 5 detí na rok 2016 spolu vo výške 360,00€. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

14. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre CVČ Včielka ,Športovcov 904, 

Púchov, na 4 deti na rok 2016 spolu vo výške 288,00€. 

Pán zastupujúci starosta upozornil, že VZN obce č. 1/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa,  určuje hranicu veku detí od 5 do 15 rokov. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

15. OZ vo Visolajoch schválilo poskytnutie dotácie pre Cirkevné CVČ ,ul. Farská 1158, 

Beluša, na 5 detí na rok 2016 spolu vo výške 360,00€. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

16. OZ vo Visolajoch schválilo 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 4237,40€ z prostriedkov Rezervného fondu. Predmetom kúpy je pozemok, 

parcela KN C p. č. 372/41, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 603m² pre 
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účely vybudovania Zberného dvoru Visolaje. Predávajúcim je Slovenský pozemkový fond 

Bratislava. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

17. OZ vo Visolajoch schválilo žiadosť spoločnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné 

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

demontovateľná, 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 

a upustilo od nájme. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

18. Hlavná kontrolórka obce Visolaje, pani Ing. Eva Martinková, oboznámila OZ 

o vykonaných kontrolách a to nasledovne : 

- kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 

- 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. 

 

19.  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. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

20. OZ schválilo TJ Visolaje možnosť dvakrát do týždňa zadarmo využívať priestor 

multifunkčného ihriska vo Visolajoch na trénovanie. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

21. Zastupujúci starosta p. Vincenc Hrenák oboznámil poslancov a prítomných občanov, 

ohľadom školskej jedálne, že dokumentácia je podaná na príslušnom stavebnom úrade 

v Beluši. 

Ďalej prítomných oboznámil, o podaní žiadosti na Ministerstvo financií ohľadom príspevku 

v hodnote 13 500 €. Čiastka zo sumy by bola použitá na rekonštrukciu strechy šatní TJ 

Visolaje, ktorá je už v zlom stave. 
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Taktiež informoval prítomných o nelegálnej skládke odpadu, ktorá sa nachádza na území obce 

Visolaje, príslušný Policajný zbor bol v tejto veci informovaný. 

 

Prvé číslo Obecných novín by malo byť vydané koncom Marca , občania si v ňom budú môcť 

prečítať veľa zaujímavosti týkajúcich sa života v našej obci. 

 

22.  Poslanec p. Ing. Andrej Martinka predniesol návrh na uznesenie z 9. zasadnutia OZ 

konaného dňa 29.02.2016, ktoré OZ schválilo. 

 

Hlasovanie : 6 za 

0 proti 

 

23. Na záver zastupujúci starosta p. Vincenc Hrenák poďakoval poslancom, hlavnej 

kontrolórke a prítomným občanom za účasť a OZ ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľ :                                                               Overenie zápisnice : 

 

 

Michal Budiač ....................................                       Emília Trnovcová ................................... 

 

                                     Peter Hija ................................................ 

 

 

 

 


