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O B E C   V I S O L A J E 
018 61 Visolaje č. 40 

 
 

 

Číslo: OZ    01/2014  Vo Visolajoch dňa 15.12.2014 

 

 

Uznesenia OZ 

z 1. ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 15.12.2014 

v zasadačke Požiarnej zbrojnice vo Visolajoch 

 

Uznesenie č. 1 - 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch: 

berie na vedomie  
1.   výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2.    príhovor odstupujúceho starostu 

       konštatuje, že 
1. novozvolená starostka obce Mgr. Daniela Ďuricová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: 

Budiač Michal 

Hija Peter 

Hrenák Vincenc 

Chleban Lukáš 

Janek Michal 

Ing. Martinka Andrej 

Trnovcová Emília 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č.1-1/2014. 

Uznesenie č. 1 - 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Poslanci OZ prijali Uznesenenie  č. 1-2/2014.  

 

Uznesenie č. 1 - 3//2014 

Obecné zastupiteľstvo v Visolajoch schvaľuje 

1. mandátovú komisiu v zložení:  

predseda: p. Peter Hija 

člen: p. Emília Trnovcová 

            člen:     p. Michal Janek 

2. návrhovú komisiu v zložení: 

predseda: p. Ing. Andrej Martinka 

člen: p. Michal Budiač 

člen: p. Michal Janek 

3. volebnú komisiu v zložení: 

predseda: p. Michal Budiač 

člen: p. Lukáš Chleban 

člen:             p. Vincenc Hrenák 

       berie na vedomie 
správu mandátovej komisie o výsledku overenia sľubov poslancov a starostky obce Visolaje 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1-3/2014. 
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Uznesenie č. 1 - 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch  berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1- 4/2014. 

 

Uznesenie č. 1 - 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch  

zriaďuje  v zmysle §15 ods. 1 Štatútu obce Visolaje stále  komisie: 

 

Komisiu finančnú, sociálnu a správy majetku v zložení  

predseda : Ing. Andrej Martinka 

člen : Ing. Ivana Richtáriková  

člen: Michal Budiač 

Komisiu na ochranu verejného poriadku v zložení 

predseda : Peter Hija 

člen : Emília Trnovcová 

člen: Mgr. Mária Masláková /za občanov/ 

 

Komisiu výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia v zložení 

predseda.: Janek Michal 

člen: Vincenc Hrenák 

člen: Lukáš Chleban 

 

Komisiu pre školstvo, mládež šport a kultúry v zložení 

predseda:  Lukáš Chleban 

člen: Peter Hija 

člen: Miroslav Martinka / za občanov/ 

 

Komisiu pre kontrolu verejného obstarávania v zložení 

predseda: Ing. Andrej Martinka 

člen : všetci poslanci 

 

Komisiu pre ochranu  verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára v zložení  
/v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v zmysle neskorších predpisov a doplnkov/ 

predseda: Michal Janek 

člen: Ing. Andrej Martinka 

člen: Michal Budiač 

 

Inventarizačnú komisiu k 31.12.2014 zriadenú v súlade so zákonom  č. 431/2002 Zb.  o účtovníctve 

a v súlade so Zásadani   hospodárenia obce Visolaje v zložení: 

predseda: Michal Janek 

člen: Emília Kostelná 

člen:  Vincenc Hrenák 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1-5/2014. 

                                                                

Uznesenie č. 1 - 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch poveruje poslanca  p.Michala Budiača zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1- 6/2014. 
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Uznesenie č. 1 - 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch  určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 

určenom  zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Mgr. Daniely Ďuricovej vo  

výške (priemerný plat pracovníka v NH   podľa Štatistického  úradu  SR pre r. 2014    je 824,0 x 

1,65 =1359,60  € -  1360,00 €)  1360.-eur. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1-7/2014. 

 

Uznesenie č. 1- 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o delimitácii funkcie starostu obce, rozpočtu, 

rokovacom poriadku, Štatúte obce Visolaje, zásadách hospodárenia, organizačnom poriadku a platných 

nariadeniach. 

Poslanci OZ prijali Uznesenie č. 1- 8/2014. 

 

Uznesenie č. 1 - 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje p. Ľubici Pazderovej preplatenie dovolenky  v počte 9,5 dňa  v sume 

878,14 eur. 

Poslanci OZ prijali uznesenie č. 1- 9/2014. 

 

Vo Visolajoch dňa 15.12.2014 

Uznesenia podpísané starostkou obce 22.12.2014 

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

  Mgr. Daniela Ďuricová 

                                                        starosta obce  


