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O B E C   V I S O L A J E 

018 61 Visolaje č. 40 

 
 

 

Číslo: OZ    02/2014  Vo Visolajoch dňa 30.12.2014 

 

 

Uznesenia OZ 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Visolaje konaného 30.12.2014 

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch 
 

Uznesenie č. 2 - 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch: 

schvaľuje   program zasadnutia OZ, zapisovateľa p. P. Hiju, overovateľov p L. Chlebana a V. Hrenáka            

Poslanci OZ prijali Uznesenie č.2-10/2014. 

Uznesenie č. 2 - 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch volí členov návrhovej komisie p.   M. Janeka, p.  L. Chlebana, p.    E. 

Trnovcovú a členov volebnej komisie p. V. Hrenáka, p. E. Trnovcovú a p. L. Chlebana. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie  č. 2-11/2014.  

 
Uznesenie č. 2 – 12 /2014 

OZ vo Visolajoch v zmysle §13 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom  zriadení v znení neskorších 

predpisov berie na vedomie poverenie  p. Vincenca  Hrenáka starostkou obce za zástupcu starostu obce 

Visolaje. Rozsah zastupovania bude  určený písomným poverením v zmysle  §13, ods. 3 zákona 369/1990  

o obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poslanci  OZ prijali Uznesenie č. 2 -12 /2014. 

 

Uznesenie č. 2- 13 /2014 

OZ schvaľuje  aklamačné -verejné hlasovanie  pri voľbe  hlavného kontrolóra obce Visolaje. 

Poslanci  OZ prijali Uznesenie č. 2 – 13/2014. 

 

Uznesenie č. 2 – 14 /2014 

OZ vo Visolajoch   volí za hlavného kontrolóra obce Ing. Evu Martinkovú. 

 a ukladá  starostke obce uzatvoriť pracovnú zmluvu s Ing. Evou Martinkovou, hlavnou kontrolórkou obce, 

ktorá sa stáva zamestnancom obce Visolaje. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -14/2014. 

 

 

Uznesenie č. 2 – 15 /2014 

OZ vo Visolajoch schvaľuje 11. zmenu rozpočtu obce, ktorá tvorí prílohu uznesenia č.1. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -15/2014. 

 

Uznesenie č. 2- 16 /2014 

OZ schvaľuje návrh  komisie pre verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy na vývoz TKO  so 

spoločnosťou   Megawaste   na dobu neurčitú. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 2 -16/2014. 

 

Uznesenie č. 2 – 17/2014 

OZ  volí čiastkovú inventúrnu komisiu DHZ v zložení: 

predseda: Ľ. Hanidžiar 

 



Stránka 2 z 2 

člen . Jozef Botek 

člen: Ľ. Ganoška 

Čiastkovú inventúrnu komisiu pre Obecný úrad a Dom smútku v zložení: 

predseda: p. Michal Janek 

člen: Vincenc Hrenák 

člen: p. Emília Kostelná 

Do inventarizačnej komisie rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Visolaje  schvaľuje za Obecný úrad Visolaje 

p.poslanca L. Chlebana 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -17/2014. 

 

Uznesenie č. 2 – 18 /2014 

OZ  Visolaje schvaľuje  používanie súkromného  osobného vozidla Opel corsa  - PU 565 AC starostkou 

obce  na služobné účely. 

Poslanci prijali uznesenie č. 2 – 18/2014. 

 

Uznesenie č. 2 -  19 /2014 

OZ schvaľuje  pracovno - právne vzťahy starostky obce na úrovni zamestnancov obce v súlade so 

Zákonníkom práce /poskytovanie stravných lístkov,../ 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -19/2014. 

 

Uznesenie č.2 – 20/2014 

OZ vo Visolajoch schvaľuje prevod financií z bežného účtu obce do rezervného fondu obce z dôvodu 

refundácie výdavkov spojených s financovaním verejného priestranstva na cintoríne v sume  1.368,90 eura 

a tribúny v sume 9. 205,06 eur , spolu sa jedná o sumu 10. 573,96 eura. 

Poslanci schválili Uznesenie č. 2 -20/2014 

 

Uznesenie č. 2 – 21/2014 

OZ schvaľuje dotácie pre   CVČ /Púchov, Beluša /  v sume  480 € ( 40€ / dieťa) pre Zväz ZŤP Beluša 

v sume 200€ , pre DT Visolaje v sume 400€ , berie na vedomie žiadosť TJ Visolaje v sume 5000€. 

Poslanci schválili Uznesenie č. 2 -21/2014. 

 

Uznesenie č. 2 – 22 /2014 

OZ vo Visolajoch ukladá stavebnej komisii prešetriť oprávnenosť požiadavky p. Kulihovej na zabezpečenie 

snehozábran a odstránenie odtokovej vody a vyjadrenie sa k tomuto problému. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -22/2014. 

  

Uznesenie č. 2 -23 /2014 

OZ   berie na vedomie žiadosť p. Martinku o vybudovanie inžinierskych sietí  v časti  Zámlynie. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2-23/2014. 

 

Uznesenie č. 2 – 24 /2014 

OZ vo Visolajoch schvaľuje mesačnú odmenu pre kontrolóra obce vo výške 25%. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2-24/2014. 

 

Uznesenie č. 2 -25/2014 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení v plnom rozsahu. 

Poslanci prijali Uznesenie č. 2 -25/2014. 

 

 

Vo Visolajoch 30.12.2014 

Uznesenia podpísané starostkou obce 2.1.2015 

 

 

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

  Mgr. Daniela Ďuricová 

                                                     starosta obce  


