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Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch konaného dňa 30.06.2016 

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

 

Uznesenie č. 12 – 185/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 12 – 186/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje p. Emíliu Trnovcovú za zapisovateľku a Bc. Lukáša Chlebana a p. Michala 

Janeka za overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 12 – 187/2016 

OZ vo Visolajoch volí:  

návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Peter Hija 

     člen:  Ing. Andrej Martinka 

     člen:  Emília Trnovcová 

Uznesenie č. 12 – 188/2016 

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

Uznesenie č. 12 – 189/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje Zmluvu o zriadení predkupného práva, ktorá je súčasťou Kúpnej zmluvy č. 

03934/2015-PKZ -K40705/15.00 zo dňa 01.02.2016 medzi zmluvnými stranami Slovenská republika 

zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava (predávajúci 

a oprávnený z predkupného práva) a Obec Visolaje, Visolaje 40, 018 61  Visolaje (kupujúci a povinný 

z predkupného práva). OZ vo Visolajoch schvaľuje zriadenie predkupného práva predávajúceho podľa 

§§ 602-606 Občianskeho zákonníka spočívajúceho v práve predávajúceho kúpiť predávaný pozemok, 

ktorým je parcela KN C p. č. 372/41, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 603 m2, 

ktorý sa nachádza v k.ú. Visolaje, obec Visolaje, okres Púchov, ktorý bol geometrickým plánom č. 

7/2014 zo dňa 29.01.2014 overeným Okresným úradom Púchov dňa 12.02.2014 pod č. 80/14 

vytvorený z parcely KN E p. č. 199/102, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1553 

m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1448, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

predávajúceho v celosti, celková výmera predávaného pozemku je 603 m2 v prípade, ak tento 

pozemok kupujúci chce predať, a to za rovnakú cenu ako tento pozemok kúpil kupujúci od 

predávajúceho. 

Uznesenie č. 12 – 190/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje dodávateľa elektrickej energie na obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2018, 

ktorým bude spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. 

Uznesenie č. 12 – 191/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje zavedenie rýchleho optického internetu a digitálnej TV v obci Visolaje 

spoločnosťou PEGO Slovakia, s. r. o. 

Uznesenie č. 12 – 192/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje s platnosťou od 01.09.2016 otvorenie ďalšej (druhej) triedy v materskej 

škole v Základnej škole s materskou školou, Visolaje 150. 
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Uznesenie č. 12 – 193/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje odmenu pre kronikára obce p. Juraja Martinku vo výške 100,00 € 

z dôvodu namaľovania obrazu pri príležitosti vysviacky novokňaza z našej obce. 

Uznesenie č. 12 – 194/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje rekonštrukciu obecnej garáže z dôvodu jej havarijného stavu. 

Uznesenie č. 12 – 195/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Stredoslovenská 

energetika – Distribúcia, a. s. na pozemkoch patriacich Obci Visolaje: parc. č. KN C 88 – osadenia stĺpa 

s elektrickými káblami a parc. č. KN C 118 a KN C 334/1 – uloženie kábla pre vedenie elektriny pod 

zemou. 

Uznesenie č. 12 – 196/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch 

konaného 30.06.2016. 

 

 

 

Vo Visolajoch dňa 30.06.2016 

 

 

 

 

                   podpísané 
                                                                                                                              ...................................... 

      Vincenc Hrenák 
                      starosta obce 


