
Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch konaného dňa 14.09.2016 

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

 

Uznesenie č. 13 – 197/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 13 – 198/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje p. Michala Budiača za zapisovateľa a Bc. Lukáša Chlebana a p. Petra Hiju 

za overovateľov zápisnice. 

Uznesenie č. 13 – 199/2016 

OZ vo Visolajoch volí:  

návrhovú komisiu v zložení:  predseda: Michal Janek 

     člen:  Peter Hija 

     člen:  Emília Trnovcová  

Uznesenie č. 13 – 200/2016 

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

Uznesenie č. 13 – 201/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky 

k 31.12.2015 za konsolidovaný celok Obec Visolaje. 

Uznesenie č. 13 – 202/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o vyhotovení a predložení finančných výkazov za 2.Q 

2016 za Obec Visolaje a rozpočtovú organizáciu – Základnú školu s materskou školou, Visolaje 150. 

Uznesenie č. 13 – 203/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Visolaje za šk. r. 2015/2016. 

Uznesenie č. 13 – 204/2016 

OZ vo Visolajoch neschvaľuje odpustenie dane z nehnuteľností Združeniu súkromných lesomajiteľov 

za roky 2011 – 2014. 

Uznesenie č. 13 – 205/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje zámer uzavretia zmluvy so združením Súkromní lesomajitelia k. ú. Visolaje 

o obhospodarovaní parciel č. KN E 445, KN E 446 a KN E 451 v k. ú. Visolaje, ktorých vlastníkom je 

Obec Visolaje. 

Uznesenie č. 13 – 206/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje organizačnej zložke DHZ Visolaje používanie súkromného motorového 

vozidla FIAT DUCATO ŠPZ PU-270BO na účely dopravy na súťaže, tréningy a pod. a mesačne 

predkladať vyúčtovanie na preplatenie. 

 



Uznesenie č. 13 – 207/2016 

OZ vo Visolajoch odkladá prerokovanie zámeru rozšírenia územného plánu obce Visolaje na základe 

žiadosti spoločnosti STEELPROJECT, s. r. o., Žilina na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 13 – 208/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ, Visolaje 150 o navýšenie finančných prostriedkov na 

mzdy a odvody formou osobných príplatkov pre nepedagogických zamestnancov v MŠ a ŠJ v sume 

393  € za mesiace 9 - 11/2016. 

Uznesenie č. 13 – 209/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje uzavretie dodatku k zmluve o dielo č. 1/2016 zo dňa 23.06.2016 

(zhotoviteľ Ján Veteška) za neplánované práce naviac na projekte Prístavba kuchyne a jedálne v 

Základnej škole s materskou školou, Visolaje 150. 

Uznesenie č. 13 – 210/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o plánovanom osadení 2 informačných tabúľ 

propagujúcich mohylníky Cesciny. 

Uznesenie č. 13 – 211/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie informáciu o povolení práva prechodu pre pána Zdenka Martinku 

cez obecný pozemok parc. č. KN E 165 v k. ú. Visolaje. 

Uznesenie č. 13 – 212/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie oznámenie poslanca Michala Budiača, že sa vzdáva odmeny 

poslanca OZ a člena Finančnej komisie a Komisie pre kontrolu verejného obstarávania s účinnosťou 

od 01.08.2016. 

Uznesenie č. 13 – 213/2016 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie dokúpenie koberca, linolea a varnej panvy do Školskej jedálne 

v ZŠ s MŠ, Visolaje 150. 

Uznesenie č. 13 – 214/2016 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch 

konaného 14.09.2016. 

 

 

Vo Visolajoch dňa 14.09.2016 

 

 

 

 

 

            podpísané starostom obce 

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

         Vincenc Hrenák 

           starosta obce 


