
Uznesenia zo zasadnutia  OZ Visolaje konaného dňa 11.9.2015 

 v zasadačke  Obecného úradu vo Visolajoch 

 

Uznesenie č. 5 – 62 /2015 

OZ vo Visolajoch    schvaľuje  program    zasadnutia OZ, zapisovateľa Ing. Martinku 

Andreja  a overovateľov zápisnice Budiača Michala, Janeka Michala. 

Uznesenie č.5 - 63 /2015 

OZ    vo Visolajoch volí členov návrhovej komisie p. E. Trnovcovú , Chleban Lukáš,  P. Hiju, 

p. V. Hrenáka 

 

Uznesenie č. 5 – 64 /2015 

OZ vo Visolajoch  berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 5- 65 /2015 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie správu o činnosti OÚ od posledného zasadnutia OZ. 

Uznesenie č. 5 – 66/2015 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie vzdanie sa mandátu starostu obce Visolaje Mgr. Daniely 

Ďuricovej ku dňu 31.8.2015 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.Z. o obecnom zriadení §13a, 

odst. 1 písm.c a odst.2. 

Uznesenie č. 5 – 67/2015 

OZ vo Visolajoch zároveň poveruje výkonom funkcie starostu obce doterajšieho zástupcu 

obce p. Vincenca Hrenáka v zmysle zákon č. 369/1990 Z.Z. §13b, odst. 5, dňom 1.9.2015. 

Uznesenie č. 5 – 68/2015 

OZ vo Visolajoch schvaľuje žiadosť OZ predsedovi NR SR o vyhlásenie nových volieb na 

funkciu starostu obce Visolaje. 

Uznesenie č. 5 – 69/2015 

OZ 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,  

mesačný plat zástupcovi starostu p. Vincencovi Hrenákovi vo výške : priemerný plat 



pracovníka v NH podľa Štatistického úradu SR za rok 2014 je 858,-x 1,65 koeficient  = 

1415,70 = 1416,-€/mesiac. 

Uznesenie č. 5 – 70/2015 

OZ vo Visolajoch na základe §11 odst. 4 zák.369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov schvaľuje v otázke dovolenky starostu s poukázaním na §2 odst.2 zák. 

253/1994 Z.Z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov – ako primerané uplatnenie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.Z. v znení neskorších 

predpisov, že starosta má dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci 

v rovnakej vekovej skupine. 

Uznesenie č. 5-71/2015 

OZ  vo Visolajoch schvaľuje používanie súkromného motorového vozidla ŠKODA – Octávia 

ŠPZ  PU 676 BL na služobné účely  a mesačné predkladať cestovný výkaz na preplatenie. 

Uznesenie č. 5-72/2015 

OZ vo Visolajoch na základe §11 odst. 4 č. 369/19902 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe § 152 odst. 8 písm. c Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

schvaľuje zástupcovi starostu stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako majú 

zamestnanci obecného úradu.  

Uznesenie č. 5-73/2015 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie záznam o prerokovaní návrhu kúpnej ceny stanoveného 

cenovou komisiou za pozemok pre zberný dvor v obci Visolaje o výmere 603 m2 v celkovej 

sume  4100,40 € /6,80 €/m2/. 

Uznesenie č. 5 – 74/2015 

OZ vo Visolajoch berie na vedomie zmenu projektu KD. 

Uznesenie č. 5-75/2015 

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

vzdelávacej činnosti zŠs MŠ Visolaje za šk.rok 2014/2015. 

2. Berie a vedomie správu nezávuslého audítora za konsolidovanú účtovnú závierku za 

rok 2014. 

3. Oznámenie o vrátení finančných prostiedkov z rozpočtu obce do rezervného fondu. 

4. Žiadosť p.Juraja Martinku o vrátenie jeho obrazov. 

5. Sťažnosť pani Hrušovskej. 

6. Oznámenie Ing.Ligdu na vybudovanie odvodového kanálu na jeho pozemku. 



7. Sťažnosť p. Vladimíra Bartoša na odstránenie klincov a hrozna z jeho plota. 

8. Žiadosť p. Richtárika Jána a manželky na uskladnenie dreva na miestnom pozemku 

9. Finančné výkazy o plnení rozpočtu za I.polrok 2015 

Uznesenie č. 5 – 76/2015 

OZ vo Visolajoch schvaľuje návrh uznesení z 5.teho zasadnutia. 

 

 

 

Uznesenia OZ zo dňa 11.9.2015 podpísané zástupcom starostu obce p. Vincencom Hrenákom.  

 

 

 

 

 

        Vincenc  H r e n á k 

        Zástupca starostu obce 


