
OBEC VISOLAJE 

018 61 Visolaje č. 40 

 

Číslo:11/2016 – OZ       Vo Visolajoch 10.6.2016 

 

ZÁPISNICA 

 

Napísaná zo  11. Zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.6.2016 o 18.00 hod., v zasadačke 

Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ zvolal starosta obce p.Vincenca Hrenáka, poslancov pozval 

písomne pozvánkou, občanov cestou miestneho rozhlasu. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny,  ktorá je priložená k originálu zápisnice. 

Poslanci OZ p. Emília Trncovcová a p. Peter Híja boli ospravedlnení. 

 

Program rokovania: 

 1. zahájenie rokovania, schválenie programu rokovania OZ 

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. voľba návrhovej komisie  

4. kontrola plnenia uznesení  

5. odvolanie člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku – Ing. Ivana Richtáriková  

6. odvolanie člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia – Vincenc Hrenák 

 7. zvolenie člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku – Lukáš Chleban  

8. zvolenie člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia - Miroslav Trnka 

 9. prerokovanie odpustenia dane z nehnuteľností pre Združenie súkromných lesomajiteľov za roky 2011 

– 2014  

10. schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016 

11. schválenie VZN č. 1/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia  



12. schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Visolaje  

13. informácia o nezrovnalostiach zistených pri vypracúvaní Záverečného účtu za rok 2015  

14. stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Visolaje za rok 2015  

15. schválenie Záverečného účtu obce Visolaje za rok 2015  

16. schválenie použitia upraveného skutočne zisteného prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 

2015 na tvorbu rezervného fondu  

17. schválenie 2. zmeny rozpočtu obce pre rok 2016  

18. výberové konanie na prístavbu jedálne a kuchyne v Základnej škole s materskou školou, Visolaje 150  

19. informácia o finančných výkazoch za 1.Q 2016 za Obec Visolaje a RO – ZŠ s MŠ  

20. informácia o správe nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Visolaje zostavenej k 

31.12.2015  

21. schválenie Internej smernice č. 2/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly  

22. schválenie Internej smernice č. 3/2016 o cestovných náhradách  

23. rôzne  

24. diskusia 

25. návrh na uznesenia  

26. záver 

 

1. Zahájenie rokovania OZ predviedol p. starosta Vincenc Hrenák. Privítal poslancov i prítomných 

občanov. Následne dal hlasovať o programe rokovania OZ. 

 

Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

2. Za zapisovateľa bol navrhnutý Ing. Andrej Martinka a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. 

Miroslav Trnka a p. Michal Budiač. Potom sa hlasovalo.  

Hlasovanie:  5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

 



3. .  Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Lukáš Chleban, p. Miroslav Trnka a p. Michal Janek  

 

Hlasovanie:  5 za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

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

obecného zastupiteľstva dňa 28.04.2016. 

- OcÚ zabezpečoval plynulý chod obce, vybavoval požiadavky občanov, začal s výberom miestnych 
daní a poplatkov za TKO, začalo sa kosenie trávnikov v obci a na miestnom cintoríne.  
- Bola vyčistená krajnica vedľa hlavnej cesty.  
- Oprava verejného rozhlasu, výmena stĺpa vedenia rozhlasu. 
- Predĺženie vedenia verejného rozhlasu smerom k priemyselnému parku – Jozef Richtárik 
Autodoprava.  
- Ohľadom umiestnenia retardéra na Pánskej ceste starosta konzultoval túto vec s políciou, ktorá 
to nedoporučuje a pri opakovanej sťažnosti o umiestnenie retardéra doriešiť miesto umiestnenia 
s občanmi bývajúcimi na predmetnej ulici.  
- Vykonalo sa vykosenie brehu rieky Pružinka.  
- Uskutočnilo sa podujatie posedenie ku dňu matiek.  
- Vybavilo sa stavebné povolenie na prístavbu školskej jedálne a kuchyne.  
- Oprava verejného osvetlenia – výmena 5 žiaroviek.  
- Uskutočnilo sa kultúrne podujatie Stavanie májov a posedenie pri vatre.  
- Zorganizoval sa zájazd na púť do Rajeckej Lesnej. 
 

5. OZ vo Visolajoch odvolalo Ing. Ivanu Richtárikovú z postu člena Komisie finančnej, sociálnej 

a správy majetku, nakoľko p. Richtáriková už nepracuje pre Obecný úrad Visolaje. 

Hlasovanie:  5 za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

 

 

6. OZ vo Visolajoch odvolalo p. Vincenca Hrenáka z postu člena Komisie výstavby, 

poľnohospodárstva a životného prostredia, pretože pán Hrenák už nie je poslancom OZ, ale 

starostom obce.  

Hlasovanie:  5 za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

 



7. OZ vo Visolajoch zvolilo p. Lukáša Chlebana za člena Komisie finančnej, sociálnej a správy majetku. 

 

Hlasovanie:  4  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

8. OZ vo Visolajoch zvolilo p. Miroslava Trnku za člena Komisie výstavby, poľnohospodárstva 

a životného prostredia. 

Hlasovanie:  4  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

9. 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. 
 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

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

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

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

ovzdušia. 

Hlasovanie:  5  za 

        0 proti 

       0 zdržal sa 

 

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

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Visolaje. 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 



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

Záverečného účtu za rok 2015 odprezentované Ing. Mariánom Harušincom 

 

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

Visolaje za rok 2015. 

 

15. OZ vo Visolajoch schválilo  Záverečný účet obce Visolaje a celoročné hospodárenie za rok 2015 

bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

16. OZ vo Visolajoch schválilo použitie upraveného skutočne zisteného prebytku rozpočtového 

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

 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

17. OZ vo Visolajoch schválilo 2. zmenu rozpočtu obce pre rok 2016. 

 

Hlasovanie:  5  za 

        0 proti 

       0 zdržal sa 

 

18. OZ vo Visolajoch berie na vedomie  a schvaľuje správu predsedu Komisie pre kontrolu verejného 

obstarávania ohľadom výberu dodávateľa pre Prístavbu jedálne a kuchyne v Základnej škole 

s materskou školou. 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

19. 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. 

 

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

Obce Visolaje zostavenej k 31.12.2015. 

 



 

 

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

a finančnej kontroly. 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

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

 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

23. OZ vo Visolajoch schválilo návrh na zavedenie Uvítania detí do života v sume 33 Eur na jedno 

dieťa s platnosťou od 1.1.2016 

Hlasovanie:  5  za 

       0 proti 

       0 zdržal sa 

 

24. OZ schválilo dotáciu na obnovu krojov vo výške 100,- Eur 

Hlasovanie:  5  za 

        0 proti 

        0 zdržal sa 

 

25. OZ schválilo vykonanie prieskumu záujmu o nájomné a súkromné byty. Vykonanie prieskumu 
obecné zastupiteľstvo aj schválilo hlasovaním. 

Hlasovanie:  5  za 

        0 proti 

        0 zdržal sa 

 
26. Diskusia, do ktorej sa svojimi príspevkami zapojili: 

 

 P. Hijová A., upozornila obec na dodržiavanie vlastníckych práv na súkromnom 

majetku, 

  P. starosta oznámil konanie súťaže vo varení gulášu 

 P. starosta prečítal žiadosť p. Hijovej Ľ. o odstránenie kamerového systému, ktorý 

monitoruje hlavnú ulicu v obci. K tejto žiadosti starosta uviedol, že obec nemá 



právomoc toto riešiť, takéto sťažnosti prešetruje Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 P. starosta vyzval poslancov a miestne obyvateľstvo o pomoc pri upratovaní 

priestranstiev obce.  

 

27. P. starostka požiadal p. Lukáša Chlebana , aby predniesol za návrhovú komisiu návrh na 

uznesenie. 

Hlasovanie:  5 za 

          0 zdržal sa 

          0 proti 

 

 

28. Na záver p. starosta obce poďakoval poslancom a prítomným spoluobčanom za účasť a OZ 

ukončil. 

 

Zapisovateľ:      Overenie zápisnice: 

Ing. Andrej Martinka .....podpísané.......   Miroslav Trnka ........podpísané.......... 

       Michal Budiač ..........podpísané......... 

 


