
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch konaného dňa 10.06.2016 

o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch 

 

Uznesenie č. 11 – 159/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 11 – 160/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Ing. Andreja Martinku za zapisovateľa a p. Miroslava Trnku a p. Michala 

Budiača za overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 11 – 161/2016 

OZ vo Visolajoch volí:  

návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Lukáš Chleban 

     člen:  Miroslav Trnka 

     člen:  Michal Janek 

Uznesenie č. 11 – 162/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva dňa 28.04.2016. 

Uznesenie č. 11 – 163/2016 

OZ vo Visolajoch odvoláva Ing. Ivanu Richtárikovú z postu člena Komisie finančnej, sociálnej a správy 

majetku. 

Uznesenie č. 11 – 164/2016 

OZ vo Visolajoch odvoláva Vincenca Hrenáka z postu člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva 

a životného prostredia. 

Uznesenie č. 11 – 165/2016 

OZ vo Visolajoch volí Lukáša Chlebana za člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku. 

Uznesenie č. 11 – 166/2016 

OZ vo Visolajoch volí Miroslava Trnku za člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného 

prostredia. 

Uznesenie č. 11 – 167/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľností Združeniu súkromných 

lesomajiteľov za roky 2011 až 2014. OZ sa nebráni odpusteniu dane z nehnuteľností, ale záväzne 

rozhodne až po predložení správy o hospodárení žiadateľom. 

Uznesenie č. 11 – 168/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016. 

Uznesenie č. 11 – 169/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia. 

 



Uznesenie č. 11 – 170/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Visolaje. 

Uznesenie č. 11 – 171/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o nezrovnalostiach zistených pri vypracúvaní 

Záverečného účtu za rok 2015. 

Uznesenie č. 11 – 172/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce 

Visolaje za rok 2015. 

Uznesenie č. 11 – 173/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Záverečný účet obce Visolaje a celoročné hospodárenie za rok 2015 

bez výhrad. 

Uznesenie č. 11 – 174/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje použitie upraveného skutočne zisteného prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 37 622,27 €. 

Uznesenie č. 11 – 175/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2016. 

Uznesenie č. 11 – 176/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje správu predsedu Komisie pre kontrolu verejného obstarávania ohľadom 

výberu dodávateľa pre Prístavbu jedálne a kuchyne v Základnej škole s materskou školou. Víťaznú 

ponuku predložila spoločnosť Stavebné práce Púchov – Veteška. 

Uznesenie č. 11 – 177/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o finančných výkazoch za 1.Q 2016 za Obec Visolaje 

a RO – Základnú školu s materskou školou, Visolaje 150. 

Uznesenie č. 11 – 178/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 

Obce Visolaje zostavenej k 31.12.2015. 

Uznesenie č. 11 – 179/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Internú smernicu č. 2/2016 upravujúcu systém finančného riadenia 

a finančnej kontroly. 

Uznesenie č. 11 – 180/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Internú smernicu č. 3/2016 o cestovných náhradách. 

Uznesenie č. 11 – 181/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje zavedenie Uvítania detí do života v sume 33 € na jedno dieťa s platnosťou 

od 01.01.2016. 

Uznesenie č. 11 – 182/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje dotáciu na obnovu krojov vo výške 100 €. 

Uznesenie č. 11 – 183/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje vykonanie prieskumu záujmu o nájomné a súkromné byty. 



Uznesenie č. 11 – 184/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch 

konaného 10.06.2016. 

 

 

Vo Visolajoch dňa 10.06.2016 

 

 

 

             podpísané 

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

         Vincenc Hrenák 

           starosta obce 


