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Číslo: 2/2014                                                                                       Vo Visolajoch 30.12.2014 

 

 

ZÁPISNICA 

 

napísaná z 2. zasadnutia obec. zastupiteľstva, konaného dňa 30.12.2014 o 18,00 hod. 

v zasadačke Obecného úradu vo Visolajoch. Zasadanie OZ zvolala starostka obce Mgr. 

Daniela Ďuricová, poslancov pozvala písomne pozvánkou, občanov cestou miestneho 

rozhlasu. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny, ktorá je priložená k originálu zápisnice. 

 

Program rokovania: 

 

1. zahájenie rokovania, schválenie programu rokovania OZ 

2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. voľba návrhovej a volebnej komisie 

4. kontrola plnenia uznesení 

5. určenie zástupcu starostu obce 

6. voľba hlavného kontrolóra obce 

7. schválenie 11. zmeny rozpočtu obce 

8. návrh  komisie pre verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou na vývoz 

komunálneho odpadu. 

9. rôzne 

10. diskusia 

11. návrh na uznesenie 

12. záver  

 

1. Zahájenie rokovania OZ previedla p. starostka Mgr. Daniela Ďuricová. Privítala 

poslancov, občanov a ospravedlnila neúčasť poslancov p. M. Budiača, Ing. A. 

Martinku a p. J. Sojčáka. Následne dala hlasovať o programe rokovania OZ. 

 

Hlasovania:  5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

 

2. P. starostka poverila písaním zápisnice p. poslanca Petra Hiju, za overovateľov navrhla 

p. Lukáša Chlebana a p. Vincenca Hrenáka. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 
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3. Do návrhovej komisie navrhla p. starostka p. Michala Janeka, p. Lukáša Chlebana a p. 

Emíliu Trnovcovú. 

Do volebnej komisie navrhla p. Vincenca Hrenáka, p. Emíliu Trnovcovú a p. Lukáša 

Chlebana. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

 

4. Nakoľko na 1. zasadnutí OZ neboli uložené žiadne uznesenia, nebola potrebná ich 

kontrola. 

 

5. Za zástupcu starostu obce poverila p. starostka Mgr. Daniela Ďuricová p. poslanca 

Vincenca Hrenáka. Rozsah zastupovania starostu obce bude daný písomným 

poverením. 

 

6. Na obecný úrad bola v určenom termíne doručená jedna žiadosť na obsadenie funkcie 

hlavného kontrolóra obce od p. Ing. Evy Martinkovej, ktorá spĺňala všetky požiadavky 

na výkon funkcie. Na návrh p. starostky prebehlo verejné hlasovanie a Ing. Eva 

Martinková bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce Visolaje. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

 

7. Návrh 11. Zmeny rozpočtu obce predniesla účtovníčka obce Ing. Ivana Richtáriková. 

Poslanci vopred obdržali materiál na preštudovanie. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 

 

8. Komisia pre verejné obstarávanie prehodnotila na svojom zasadnutí tri cenové ponuky 

týkajúce sa vývozu komunálneho odpadu v obci. Navrhla OZ schváliť uzatvorenie 

zmluvy s firmou Megawaste na dobu neurčitú. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 
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9. Na návrh p. starostky OZ zvolilo čiastkovú inventúrnu komisiu DHZ v zložení: 

predseda: Ľ. Hanidžiar, 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  OZ schválilo 

za Obecný úrad Visolaje p. poslanca L. Chlebana. 

 

  Hlasovanie:  5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

Na návrh starostky obce OZ odsúhlasilo používanie súkromného osobného vozidla 

starostky na služobné účely. 

 

  Hlasovanie: 5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

Na návrh starostky obce OZ schválilo pracovno – právne vzťahy starostky obce na 

úrovni zamestnancov obce (poskytovanie stravných lístkov,...). 

 

  Hlasovanie: 5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

OZ schválilo prevod financií z bežného účtu obce do rezervného fondu obce v sume 

10 573,96€. 

 

  Hlasovanie: 5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

  

 OZ schvaľuje dotácie pre: 

- CVČ Púchov, SCVČ Púchov - sTC, CCVČ Beluša spolu v sume 480,00€ 

(40€/dieťa). 

 - ZŤP Beluša v sume 200,00€ pre 34 členov. 

 - DT Visolaje v sume 400,00€. 
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  Hlasovanie: 5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

Žiadosť TJ Visolaje o dotáciu vo výške 5 000€ bola presunutá na ďalšie rokovanie OZ 

nakoľko je potrebné zo strany TJ konkretizovať využitie požadovanej dotácie. 

 

OZ ukladá stavebnej komisii prešetriť písomnú požiadavku p. Kulihovej doručenej na 

OZ dňa 15.12.2014 a písomnú požiadavku p. Martinku doručenú na OZ dňa 

30.12.2014. Stavebná komisia bude riešiť oprávnenosť požiadaviek sporných susedov 

na mieste. 

 

  Hlasovanie: 5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

 

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

Zámlynie. Danú vec prešetrí a vyjadrí sa k nej na nasledujúcom zastupiteľstve. 

 

  Hlasovanie: 5 za 

0 proti 

0  zdržal sa 

 

             OZ schválilo   mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 25% . 

     Hlasovanie :  5 za 

   0 proti 

   0 zdržal sa 

10.  Diskusia 

- Poďakovanie p. Ing. Evy Martinkovej za zvolenie do funkcie hlavného kontrolóra 

obce. 

- Dotaz p. Mgr. Evy Ganoškovej k prenájmu pohostinstva Fanúšik.  

- Reakcia p. Lukáša Chlebana a Ing. Evy Martinkovej k problému separovania 

tetrapakov a plastových fliaš v obci a následnej informovanosti občanov pomocou 

letákov a výveskami a obci. 

 

 

11. P. poslanec Michal Janek predniesol za návrhovú komisiu návrh uznesenia. 

 

 Hlasovanie: 5 za 

  0 proti 

  0 zdržal sa 
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12. Na záver p. starostka obce  poďakovala poslancom a spoluobčanom na účasť a OZ 

ukončila. 

 

 

Zapisovateľ:  Overenie zápisnice: 

Peter Hija Lukáš Chleban  ............................ 

....................................... Vincenc Hrenák  ............................ 


