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

 

 
Číslo: 1/2014  - OZ     Vo Visolajoch dňa 15.12.2014 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 napísaná z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len 
OZ)  po komunálnych voľbách, konaného dňa 15.12.2014 o 18:30 hod. v zasadačke 
požiarnej zbrojnice Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadnutie OZ zvolala starostka 
obce p. Pazderová Ľubica, poslancov, členov komisií pozvala písomne pozvánkou, 
občanov cestou miestneho rozhlasu. 
 
Program rokovania: 
 
1. zahájenie rokovania,  

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. informácia predsedu  MVK o výsledkoch volieb  do OZ a o výsledku voľby starostu  

4. príhovor odstupujúceho starostu  

5. zloženie sľubu novozvoleného starostu  obce , odovzdanie insígnií novozvolenému 
starostovi  

6. zloženie sľubu novozvolených poslancov  

7. schválenie programu zasadnutia  

8. voľba mandátovej, návrhovej  a volebnej komisie  

9. overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

10. príhovor novozvoleného starostu  

11. zriadenie komisii obecného zastupiteľstva , voľba predsedu a členov komisii 

12. poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  a viesť  
zasadnutia OZ 

13. návrh na určenie  mesačného platu  starostu  

14. informácia o delimitácii funkcie starostu, rozpočte, rokovacom priadku, štatúte obce, 
zásadách hospodárenia, organizačnom poriadku, o platných nariadeniach obce  

15. rôzne  

16. diskusia  

17. návrh na uznesenie                      

18. záver    
 

 
1. Zahájenie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva predniesla starostka obce 

p. Pazderová Ľubica, privítala prítomných novozvolených i končiacich 
poslancov, členov volebnej komisie a občanov. 
Ospravedlnila neúčasť odstupujúcich poslancov p. Kanis Ján, p. Ďurkovič 
Jozef pre pracovné povinnosti a kontrolóra obce, p. Sojčáka Jozefa z dôvodu 
PN.  
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2. Za zapisovateľa  p. starostka Pazderová Ľubica navrhla p. Trnovcovú Emíliu a 
za overovateľov zápisnice navrhla poslancov p. Ing. Martinku Andreja p. 
Janeka Michala, ktorý bol schválený OZ 

 
Hlasovanie: 7 za 
  0 proti 
  0 zdržal sa. 
 

3. Predseda miestnej volebnej komisie p. Janek Lukáš informoval o výsledkoch 
volieb do OZ a výsledku voľby starostu. V správe konštatoval, že víťazom 
volieb na funkciu starostu obce sa stala Mgr. Daniela Ďuricová s počtom 
platných hlasov 190. 
Kandidáti na post poslancov OZ v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
p. Ing. Martinka Andrej – počet platných hlasov 347 
p. Trnovcová Emília - počet platných hlasov 257 
p. Hija Peter - počet platných hlasov 240 
p. Budiač Michal - počet platných hlasov 201 
p. Janek Michal - počet platných hlasov 188 
p. Vincenc Hrenák - počet platných hlasov 155 
p. Chleban Lukáš - počet platných hlasov 145 
 

 
4.  Odstupujúca starostka p. Pazderová Ľubica poďakovala poslancom, 

zamestnancom OU, sponzorom a občanom za spoluprácu. 
 
 

5. P. Pazderová Ľubica vyzvala Mgr. Ďuricovú Danielu k zloženiu sľubu. Po 
prečítaní sľubu a prevedení podpisu jej odovzdala obecné insígnie. 

        
 

6. Novozvolená starostka p. Mgr. Ďuricová Daniela vyzvala p. Trnovcovú Emíliu 
na prečítanie sľubu poslanca. Následne do rúk starostky zložili sľub všetci 
novozvolení poslanci, ktorí potvrdili svojím podpisom a zároveň obdržali 
osvedčenie o zvolení za poslanca OZ: 
p. Budiač Michal 
p. Hija Peter 
p. Hrenák Vincenc 
p. Chleban Lukáš 
p. Janek Michal 
p. Ing. Martinka Andrej 
p. Trnovcová Emília 

 
 

7. Starosta p. Mgr. Ďuricová Daniela predložila návrh programu OZ , nakoľko bolo 
prítomných všetkých 7 novozvolených poslancov OZ, konštatovala, že je 
uznášania schopné. Návrh bol prijatý. 
 

Hlasovanie: 7 za 
  0 proti 

          0 zdržal sa 
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8. OZ prejednalo a schválilo zloženie komisií: 
Mandátová komisia: 
predseda: p. Hija Peter 
člen: p. Trnovcová Emília 
člen: p. Janek Michal 
         Hlasovanie: 7 za 

0 proti 
0 zdržal sa  

Návrhová komisia: 
predseda: p. Ing. Martinka Andrej 
člen: p. Budiač Michal 
člen: p. Janek Michal 
         Hlasovanie: 7 za 

0 proti 
0 zdržal sa 

Volebná komisia: 
predseda: p. Budiač Michal 
člen: p. Chleban Lukáš 
člen: p. Hrenák Vincenc 
         Hlasovanie: 7 za 

0 proti 
0 zdržal sa 
 

 
9. Predseda mandátovej komisie p. Hija Peter predniesol správu mandátovej 

komisie, v ktorej sa potvrdzuje, že novozvolená starostka obce Mgr. Ďuricová 
Daniela zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce a novozvolení poslanci 
OZ zložili predpísaný sľub poslanca OZ: p. Budiač Michal, p. Hija Peter, p. 
Hrenák Vincec, p. Janek Michal, p. Ing. Martinka Andrej, p. Trnovcová Emília. 
 

10. Novozvolená starostka p. Mgr. Ďuricová Daniela poďakovala voličom za 
podporu, zablahoželala poslancom k ich mandátom, zaželala im veľa zdravia, 
správnych rozhodnutí a tvorivých nápadov v ich funkciách. Vyjadrila 
presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám podarí povzniesť našu obec 
Visolaje. 
 

11. OZ schvaľuje nasledovné komisie: 
 

Komisia na ochranu verejného poriadku: 
predseda: p. Hija Peter 
člen: p. Trnovcová Emília 
člen: p. Mgr. Masláková Mária ( za občanov) 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
Komisia výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia: 
predseda: p. Janek Michal 
člen: p. Hrenák Vincenc 
člen: p. Chleban Lukáš 

Hlasovanie: 7 za 



4 

 

0 proti 
0 zdržal sa 

 
Komisia pre školstvo, mládež, šport a kultúru: 
predseda: p. Chleban Lukáš 
člen: p. Hija Peter 
člen: p. Martinka Miroslav ( za občanov) 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
Komisia pre kontrolu verejného obstarávania: 
predseda: p. Ing. Martinka Andrej 
členovia: všetci poslanci 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného 
funkcionára: 
predseda: p. Janek Michal 
člen: p. Ing. Martinka Andrej 
člen: p. Budiač Michal 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

Inventarizačná komisia k 31.12.2014: 
predseda: p. Janek Michal 
člen: p. Kostelná Emília 
člen: p. Hrenák Vincenc 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
 

12. Na návrh starostky p. Mgr. Ďuricovej Daniely, poslanci OZ  poverujú p. Budiača 
Michala zvolávaním a vedením zasadnutí OZ. 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 
 

 
13. P. Kostelná Emília informovala OZ o spôsobe určenia platu starostu obce. Na 

návrh Ing. Martinku Andreja o navýšenie platu o 20% hlasovali poslanci OZ 
nasledovne: 

 
Hlasovanie: 2 za 

5 proti  
         (p. Hija Peter, p. Hrenák Vincenc, p. Chleban Lukáš, p. Janek Michal, p.   
         Trnovcová Emília) 

0 zdržal sa 
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Bol schválený návrh p. Janeka Michala na základný plat v sume 1 360,00 €,   
nakoľko starostka p. Mgr. Ďuricová Daniela začína vo funkcii starostu. 
 

Hlasovanie: 5 za 
2 proti 

                                                                     (p. Ing. Martinka Andrej, p. Budiač Michal) 
0 zdržal sa 

 
 

14.  Novozvolená starostka p. Mgr. Ďuricová Daniela informovala o delimitácii 
funkcie starostu obce, rozpočtu, rokovacom poriadku, štatúte obce Visolaje, 
zásadách hospodárenia, organizačnom poriadku a platných nariadeniach. 
 

15. Pani Kulihová osobne doručila písomnú žiadosť o zabezpečenie snehozábrany 
a odstánenie odkvapovej vody p. Zdenkom Martinkom, ktorý bol vyzvaný 
k vyjadreniu sa. 
 

P. Mgr. Ganošková Eva požiadala o opravu svetiel v časti Kráčiny – zastávka. 
Odstupujúca p. starostka Pazderová požiadala o preplatenie 9,5 dňa 
dovolenky, ktorú si nevyčerpala pre pracovné povinnosti. Návrh Ing. Andreja 
Martinku v hlasovaní  o preplatenie časti dovolenky – 5 dní  nebol prijatý 
        Hlasovanie:  3 za 
          4 proti  
  (p. Hrenák Vincenc, p. Janek Michal, p.  Chleban Lukaš, p. Trnovcová Emília) 
             0 zdržal sa 
 
OZ schválilo preplatenie 9,5 dňa dovolenky v sume 878,14eura 
          

Hlasovanie: 4 za 
                  3 proti  

                                              (p. Budiač Michal, p. Hija Peter, p. Ing,  Martinka Andrej) 
                  0 zdržal sa 
 

16. Nakoľko nikto nemal pripomienky OZ ukončilo diskusiu. 
 

17. Predseda návrhovej komisie p. Ing. Martinka Andrej predniesol návrh 
uznesenia, ktorý bol jednohlasne prijatý. 

Hlasovanie: 7 za 
0 proti 
0 zdržal sa 

 
18. Starostka p. Mgr. Ďuricová Daniela poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie ustanovujúceho OZ. 
 

 
Zapisovateľ:                                               Overovateľ zápisnice : 
  
Trnovcová Emília ....................      p. Ing. Martinka Andrej   .......................... 
  
          p. Janek Michal               ......................... 


