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K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia,
šťastia a lásky Vám praje redakcia Visolajských noviniek.
Fašiangová zabíjačka
Tohtoročné fašiangy sa v našej obci niesli trošku
netradične, v sobotu 2. marca sa pred obecným úradom
konala zabíjačka. Občania si mohli pochutnať na kapustnici,
ovarovej polievke, nechýbali ani klobásky, či chutné
jaterničky. O spestrenie podujatia kultúrnou vloţkou sa
postaral náš spevokol Zrelosť a muzikanti z Beluše.
(MM)
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Kultúra, z diania v obci

Spevokol ZRELOSŤ
O obnovenie starých tradícií a spestrenie bohosluţieb sa
snaţia miestne ţeny a muţi, ktorí pôsobia v speváckom súbore
s názvom Zrelosť.
Začiatky formovania tohto zoskupenia siahajú do roku
1982, kedy sa ţeny - speváčky ako dievčenský spevokol
zapájali do liturgie pri svätých omšiach za pôsobnosti vdp.
farára Pavla Trnku.
Vo februári 2003 bol po prvý krát usporiadaný
fašiangový sprievod, kde medzi hlavných aktérov patrili práve
tieto speváčky. S pribúdajúcimi kultúrno-spoločenskými
akciami sa k ţenám pripojili aj muţi, ktorí najskôr vystupovali
samostatne pri pohrebných svätých omšiach a obradoch.
Spoločne sa im hovorilo Krojovaní.
Od jesene 2016 spevokol funguje pod vedením Mgr.
Jany Štefancovej. Dvadsať členov sa pravidelne stretáva
a rozširuje svoj repertoár, nácvikom kresťanských i ľudových
piesní. Začal pouţívať názov Zrelosť. Dobrý kolektív
miestnych spevákov dopĺňajú priatelia z Beluše, Nosíc,
Sverepca.
Ročne sa speváci zapoja spevom pribliţne do 15
svätých omší. Ďalej s ľudovými piesňami rozdávajú radosť v
obci Visolaje na podujatiach ako Stavanie mája, Deň obce,
Hodové slávnosti v obci, Úcta k starším i v blízkom okolí
napr. Bačova cesta v Pruţine, Sverepská heligónka, Hodové
slávnosti na Mojtíne, Adventný večer v Dolných Kočkovciach
a iné.
Naposledy sa spevácky súbor tešil pozvaniu p.
dekana Jána Vrbatu do farnosti Turzovka, kde v nedeľu
24.2.2019 o 10.00 hod. v kostole Nanebovzatej Panny Márie
spievali počas sv. omše a tak dôstojne reprezentovali farnosť
a obec Visolaje ako rodnú obec p. dekana.
Členovia spevokolu Zrelosť sa tešia na farské i ostatné
spevácke pôsobenie v roku 2019. Ďakujú všetkým za
doterajšiu spoluprácu i podporu.
(Mgr. Jana Štefancová, Ľubica Pazderová)

Turzovka 24. 2. 2019

Hodová svätá omša v Kostole sv. Gála Visolaje 2017

Fotodokumentácia prác na rekonštrukcii KD

28. február 2019

22. marec 2019
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Úvaha, voľby

Vzácne dedičstvo
Nie všetci si slovo „dedičstvo“ spájajú s iným významom, ako je nadobudnutie majetku. V podstate pôvodne vzniklo na
označenie získania imania po dedoch, t. j. po predkoch, ale okrem majetkového sme dedičmi aj nehmotného, čiţe duchovného
dedičstva. Toto nadobudnuté postavenie by sme mali ochraňovať a zveľaďovať.
Netajím radosť, moţno aj hrdosť, nad kaţdým počinom uchovávania kultúrneho dedičstva, najmä v prostredí, kde ţijem,
a naviac ak existuje v rozmanitých oblastiach či štýloch prejavu mladých ľudí. Osobitnou formou nášho (moţno povedať)
celospoločenského vedomia, kultúry i umenia je účasť v postupových kolách recitácia poézie a prózy detí – ţiakov rôznych
vekových kategórií. Poznáme ju pod názvom Hviezdoslavov Kubín, pretoţe je spätá s jednou najvýraznejšou osobnosťou
slovenskej literatúry: Pavlom Országhom Hviezdoslavom (1849 – 1921) a od roku 1954 sa koná kaţdoročne. Východiskom sú
triedne a celoškolské kolá vo všetkých mestách a obciach Slovenska. Víťazi z nich postupujú do okresných, krajských a tí najlepší
aţ do celoštátnej prehliadky v Dolnom Kubíne. Je to súťaţná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí i dospelých
a divadiel poézie.
Keď v kaţdej obci – teda aj vo Visolajoch. V tomto školskom roku sa v kategórii mladších ţiakov ZŠ na stupni víťazov
predstavili: Klára Vavríková, Laura Brezničanová a Zuzana Ganošková. V kategórii starších ţiakov (ZŠ v Beluši) príslušné triedne
kolá v prednese poézie vyhrali: Natália Hijová, Annamária Hanidţiarová a v prednese prózy Ema Martinková. Stretli sa v
celoškolskom kole, s ocenením za prednes poézie Monika Kabzanová (2. miesto), Nikola Hijová (3. miesto), v prednese prózy
Ema Martinková (1. miesto).
Je potešiteľné, ţe viacerí visolajskí ţiaci získavajú ocenenia aj v ďalších umeleckých ţánroch, akými sú: spev, hra na
hudobnom nástroji, výtvarníctvo. Mnohých z nich poznáme z účinkovania vo sviatok narodenia Pána – tzv. Jasličková slávnosť –
vo farskom kostole.
Zaslúţia si naše poďakovanie, obdiv, aj pozornosť. Pomôţme im napríklad zorganizovať „malé stretnutie s umením“, čiţe
s mladými umelcami z nášho domova, z našej obce. Príjmime ich pozvanie a s hrdosťou podporme vzácne dedičstvo, ktoré je
i našim majetkom. ... akoby kultúra vo Visolajoch opäť oţívala...
Elena Bakošová

Výsledky prezidentských volieb 1. kola hlasovania
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Volebná účasť

766
417
417
416
54,44 %

Pred hlasovaním sa kandidatúry vzdali dvaja kandidáti József Menyhárt a Robert Mistrík
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v obci Visolaje
Kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maroš ŠEFČOVIČ
Zuzana ČAPUTOVÁ
Marian KOTLEBA
Štefan HARABIN
František MIKLOŠKO
Eduard CHMELÁR
Milan KRAJNIAK
Béla BUGÁR
Róbert ŠVEC
Juraj ZÁBOJNÍK
Martin DAŇO
József MENYHÁRT
Robert MISTRÍK
Bohumila TAUCHMANNOVÁ
Ivan ZUZULA

Počet hlasov

Percentuálne rozdelenie

127
96
61
60
17
16
16
14
4
3
2
0
0
0
0

30,52 %
23,07 %
14,66 %
14,42 %
4,08 %
3,84 %
3,84 %
3,36 %
0,96 %
0,72 %
0,48 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Výsledky pre celé Slovensko:
Volebná účasť predstavovala 48,74 %.
Do druhého kola postúpili:
1. Zuzana ČAPUTOVÁ
2. Maroš ŠEFČOVIČ

(Členovia volebnej komisie)
870 415
400 379

40,57 %
18,66 %

(výsledky spracované z www.vysledkyvolieb.sk)
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Obec informuje

Novinky zo zasadnutia OZ
Váţení spoluobčania, všetky informácie, zápisnice
a uznesenia z OZ sú zverejnené na webovej stránke obce
www.visolaje.sk.
Ustanovujúce zasadnutie OZ sa konalo dňa 5. 12. 2018. Pán
starosta
privítal
hlavnú
kontrolórku,
poslancov
z predchádzajúceho volebného obdobia, novozvolených
poslancov a všetkých prítomných občanov.
- OZ berie na vedomie prečítanú správu o výsledku volieb
do orgánov samosprávy obcí vo Visolajoch pre voľbu
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Visolajoch a voľbu
starostu obce Visolaje, konaných dňa 10. 11. 2018.
Zloţenie sľubu starostu obce a zloţenie sľubu
novozvolených poslancov:
- OZ berie na vedomie, ţe
A) Novozvolený starosta obce Vincenc Hrenák zloţil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
B) Zvolení poslanci OZ vo Visolajoch zloţili zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ: Ing. Roman Kvaššay, Peter
Bednárik, Bc. Richard Ivanka, Milan Martinka, Ing. Andrej
Markovič, Jozef Ďurica
Starosta obce Vincenc Hrenák sa prihovoril k prítomným.
Poďakoval voličom za prejavenú dôveru. Vyslovil
presvedčenie, ţe mandát novej zostavy poslancov pod jeho
vedením ich spoločne zaväzuje konať zodpovedne a prospešne
pre obec. Poďakoval poslancom minulého OZ za spoluprácu.
Sľúbil, ţe svojou kaţdodennou prácou bude aj naďalej
pokračovať v rozvoji obce, uspokojovaní potrieb občanov
a riešení problémov v obci.
- OZ berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu p.
Vincenca Hrenáka
Starosta obce ďalej konštatoval, ţe z celkového počtu 7
poslancov je na ustanovujúcom zasadnutí OZ prítomných 6
poslancov a preto uznal toto zasadnutie za spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
- OZ schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ
Voľba komisií návrhovej, mandátovej, overovateľov zápisnice
- OZ A) určuje overovateľov zápisnice:
Milan Martinka, Jozef Ďurica
B) volí návrhovú komisiu v zloţení:
Predseda: Bc. Richard Ivanka, členovia: Peter Bednárik, Ing.
Andrej Markovič
C) volí mandátovú komisiu v zloţení:
Predseda: Ing. Roman Kvaššay, členovia: Milan Martinka,
Jozef Ďurica
P. starosta poveril zástupcom starostu Ing. Romana
Kvaššaya
- OZ vo Visolajoch podľa § 13 b) Zákona o obecnom
zriadení berie na vedomie poverenie zástupcu starostu Ing.
Romana Kvaššaya na zastupovanie starostu obce
v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení.
-

OZ vo Visolajoch podľa § 12, ods. 2,3,5,6 Zákona
o obecnom zriadení poveruje poslanca Milana Martinku
zvolávaním a vedením zasadnutí OZ vo Visolajoch
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,

-

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Určenie platu starostu:
Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
§ 3 ods. 1 – Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
§ 4 ods. 1:
Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa
počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im
ustanovujú podľa tabuľky: pre obce od 501 do 1000
obyvateľov je to 1,83-násobok, čo platí aj pre obec Visolaje
§ 4 ods. 2:
Plat starostu nemôţe byť niţší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1.
OZ môţe tento plat rozhodnutím zvýšiť aţ o 60 %.
Počas celého minulého volebného obdobia bol plat p.
starostu iba základný, poslanci navrhli zvýšenie platu o 30 %.
- OZ schvaľuje mesačný plat starostu obce Visolaje
Vincenca Hrenáka vo výške 1,83-násobku priemernej
mzdy v národnom hospodárstve SR zvýšený o 30 %.
Správu mandátovej komisie prečítal Ing. Roman Kvaššay
OZ berie na vedomie správu mandátovej komisie
a konštatuje, ţe
a) Vincenc Hrenák, starosta obce Visolaje zloţil sľub v zmysle
§ 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
b) Ing. Roman Kvaššay, Peter Bednárik, Bc. Richard Ivanka,
Milan Martinka, Ing. Andrej Markovič, Jozef Ďurica poslanci
OZ obce Visolaje zloţili sľub v zmysle §26 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
c) Vincenc Hrenák starosta obce Visolaje nevykonáva ani
jednu z funkcií, uvedených v § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 5
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou starostu,
d) Ing. Roman Kvaššay, Peter Bednárik, Bc. Richard Ivanka,
Milan Martinka, Ing. Andrej Markovič, Jozef Ďurica poslanci
OZ obce Visolaje nevykonávajú ani jednu z funkcií,
uvedených v § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné
s funkciou poslanca OZ.
-

Dňa 13. 12. 2018 sa konalo 2. zasadnutie OZ, prítomných
bolo 7 poslancov.
Zloţenie sľubu poslanca:
Pán starosta prečítal sľub poslanca a vyzval novozvoleného
poslanca Michala Mošku o zloţenie sľubu, prevzatie
Osvedčenia o zvolení, podpis sľubu, čestného prehlásenia
o nezlučiteľnosti funkcií a podpis do pamätnej knihy obce
Visolaje
- OZ berie na vedomie, ţe
a) zvolený poslanec OZ vo Visolajoch Michal Moško zloţil
zákonom predpísaný sľub poslanca OZ
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Michal Moško poslanec OZ obce Visolaje nevykonáva ani
jednu z funkcií, uvedených v §11 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou poslanca OZ

OZ schvaľuje návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu
nákladov
škôl
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Visolaje a o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky a to:
§4 Mesačný príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
– 10,00 €
§5 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
spojenú s činnosťou školského klubu detí – 4,00 €
- obe platby je potrebné od 1.1.2019 uhrádzať na účet ZŠ
s MŠ: SK57 5600 0000 0007 7231 5002

Obec informuje,
Obec
Z diania
informuje
fejtón
v obci
-

OZ ukladá predsedom jednotlivých komisií (okrem
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
funkcionárov obce podľa zák. č. 357/2004 Z. z.) predloţiť
na najbliţšie zasadnutie OZ návrhy na ďalších členov
komisií z radov občanov obce Visolaje.

-

OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Visolaje na 1. polrok 2019.
Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti HK bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke obce a tieţ zaslaný ako
materiál poslancom OZ.
-

Hlavná kontrolórka obce bola zo zasadnutia ospravedlnená,
poverila p. Čálikovú, aby predniesla správy z vykonaných
kontrol.
- OZ berie na vedomie
a) Správu o výsledku kontroly č. 1.1 Evidencia
a vybavovanie sťaţností za rok 2018
b) Správu o výsledku kontroly č. 1.2 ZŠ s MŠ Visolaje –
kontrola účtovných dokladov, správnosť vyuţitia
poskytnutých účelovo finančných prostriedkov za obdobie
1-10/2018
Zástupca starostu Ing. Roman Kvaššay predniesol návrh na
preplatenie dovolenky starostu obce za rok 2017.
- OZ v súlade s § 2 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest schvaľuje vyplatenie náhrady platu
starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017
v rozsahu 11 dní
Zriadenie komisií OZ, voľba predsedu a členov komisií
z radov poslancov OZ.
- OZ zriaďuje komisie OZ, menuje za členov komisií
poslancov OZ a volí predsedov komisií OZ nasledovne:
(predseda komisie vyznačený výrazne)
1. Komisia finančná, sociálna a správy majetku: Ing. Roman
Kvaššay, Ing. Andrej Markovič, Jozef Ďurica
2. Komisia na ochranu verejného poriadku: Bc. Richard
Ivanka, Milan Martinka
3. Komisia výstavby, poľnohospodárstva a ţivotného
prostredia: Peter Bednárik, Michal Moško, Milan
Martinka
4. Komisia pre školstvo, mládeţ, šport a kultúru: Jozef
Ďurica, Peter Bednárik
5. Komisia pre kontrolu verejného obstarávania: Peter
Bednárik, všetci poslanci
6. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie
verejného funkcionára: Ing. Roman Kvaššay, Bc. Richard
Ivanka, Michal Moško

Na základe uznesenia č. 27 – 385/2018 zo dňa 18.6.2018
bol schválený Záverečný účet obce Visolaje za rok 2017
a prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 34.997,46€
bol pouţitý na tvorbu rezervného fondu. Celkový stav
finančných prostriedkov rezervného fondu ku dnešnému dňu
činí 106.667,07 €.
V zmysle § 15 zák. NRSR č.583/2004 Z. z. o pouţití
prostriedkov peňaţných fondov rozhoduje OZ. Prostriedky je
moţné pouţiť prostredníctvom rozpočtu na kapitálové
výdavky...
Uznesením č. 25 – 353/2018 zo dňa 12. 3. 2018 bol
schválený Rozpočet obce Visolaje na rok 2018, kde bolo
vyčlenené na prístavbu kultúrneho domu – kapitálové výdavky
100.000 €.
- OZ schvaľuje pouţitie rezervného fondu na výdavky
spojené s prístavbou kultúrneho domu, na základe
uzatvorenej zmluvy s firmou Komplet Stav s.r.o. zo dňa
15.11.2018, ktorá bola vybraná výberovým konaním.
Diskusia
• Poslanci sa pýtali na podrobnosti ohľadom prístavby
kultúrneho domu - termín ukončenia
- objem dokončených prác za dohodnutú zmluvu
- výber firmy
• Po predchádzajúcom sedení poslancov a starostu boli
poslancom pridelené jednotlivé obvody – časti obce, za ktoré
jednotliví poslanci zodpovedajú. Jednotlivé obvody so
zastupujúcimi poslancami budú zverejnené v úradnej tabuli
a na webovej stránke obce.
V poradí 3. zasadnutie OZ sa konalo dňa 28. 2. 2019,
prítomných bolo 6 poslancov, 1 bol ospravedlnený.
Pán starosta prítomných privítal a navrhol úpravu
programu rokovania OZ s tým, ţe pridal ďalšie ţiadosti:
• Ţiadosť ohľadom schválenia zástavbovej štúdie
• Ţiadosť DHS o preplácanie PHM
- OZ schválilo upravený návrh programu 3. zasadnutia OZ
Pán starosta najskôr oboznámil prítomných, ţe uznesenia
z predchádzajúceho OZ sú splnené.
Schválenie dotácií pre jednotlivé zloţky na rok 2019.
Ţiadosti od jednotlivých zloţiek boli doručené na OcÚ
v termíne, predniesol návrh poţadovaných súm z rozpočtu
obce Visolaje. Pri ţiadosti od DART TEAM Visolaje bola
čiastka zníţená z poţadovaných 400 € na 300 €.
- OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Visolaje pre rok
2019 pre jednotlivé zloţky:
Výšky dotácií boli schválené nasledovne:
SZZP Beluša
- 500 €
DART TEAM Visolaje
- 300 €
TJ Visolaje
- 7.800 €
CVČ Včielka Púchov
- 576 €
CCVČ Beluša
- 576 €
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Schválenie Rozpočtu obce Visolaje na r. 2019 s výhľadom
na r. 2020 a 2021.
• Návrh Rozpočtu obce Visolaje bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce po zasadaní Komisie finančnej,
sociálnej a správy majetku a to dňa 13.2.2019.
• Pán starosta pridelil slovo Ing. Ďurišovi na prečítanie
dôvodovej správy k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021.
• Poslanec Ing. Kvaššay sa spýtal ekonóma, či boli zahrnuté
všetky opravy rozpočtu, ktoré poţadovala finančná komisia.
Podľa vyjadrenia Ing. Ďuriša boli pripomienky zapracované.
• HK obce prečítala Stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Visolaje na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2020 – 2021, k rozpočtu nemala výhrady.
• Predseda finančnej komisie Ing. Kvaššay predniesol návrh na
splnomocnenie Vincenca Hrenáka, starostu obce Visolaje,
vykonávať zmeny v rozpočte obce počas roka 2019 do výšky
2.500 € v jednotlivých prípadoch presunom rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu za predpokladu
vyrovnanosti rozpočtu. – OZ splnomocňuje starostu obce
vykonávať uvedené zmeny v rozpočte.
- OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019
- OZ schvaľuje príjmy a výdavky v rozpočte školy zo
školského stravovania vo výške 21 615,00 €.
-

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK
obce Visolaje za rok 2018, ktorá bude zverejnená na
webovej stránke.

OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o správe a prevádzke
pohrebísk v obci Visolaje
Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke obce od 1. 2. 2019. Starosta obce spolu s poslancami
návrh prejednali, stanovili výšku poplatkov za hrobové miesta
na ďalšie obdobie, schválené VZN nadobudne účinnosť od 1.
4. 2019.
-

-

OZ po vzájomnej dohode deleguje poslancov OZ
Ing. Romana Kvaššaya
Michala Mošku
do Rady školy pri ZŠ s MŠ

Na 2. zasadaní OZ dňa 13.12. 2018 bolo uloţené
predsedom jednotlivých komisií navrhnúť do komisií členov
z radu občanov
- OZ menuje za členov komisií z radu občanov nasledovne:
•Komisia na ochranu verejného poriadku: Peter Janík
•Komisia pre školstvo, mládeţ, šport a kultúru:Jaroslav Moško
A)
Ţiadosť TJ Visolaje o povolenie výstavby prístreška
a Ţiadosť o dotáciu na materiál na výstavbu prístreška
Pán starosta prečítal ţiadosť od TJ Visolaje, poslanec Ing.
Kvaššay vyjadril názor, ţe výstavba prístrešku nezlepší
podmienky futbalistom, finančné prostriedky je potrebné
smerovať skôr na opravu strechy. Pre lepší výhľad
funkcionárov na hraciu plochu (účel ţiadosti) je k dispozícii
krytá tribúna.
- OZ neschvaľuje ţiadosť TJ nasledovne
a) výstavbu prístreška pri vchode do budovy šatní
b) dotáciu na materiál na výstavbu prístreška vo výške
900,00 €
B)
Ţiadosť DHZ o hradenie PHM
Pán Lukáš Chleban z DHZ Visolaje sa pýtal, aká je vyčlenená
suma v rozpočte obce Visolaje pre potreby DHZ.

Obec informuje
Nakoľko DHZ nepodáva ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce,
v kaţdom roku sú im výdavky DHZ (pracovné cesty na súťaţe,
štartovné ap.) preplácané obcou na základe predloţených
dokladov.
HK obce je toho názoru, ţe DHZ by mala kaţdoročne podávať
výročnú správu o fungovaní za predchádzajúci rok, tieţ je
potrebné prepracovať Zmluvu o výpoţičke motorového vozidla
Fiat Ducato pre potreby DHZ.
- OZ presúva do nasledujúceho zastupiteľstva ţiadosť DHZ
Visolaje o hradenie pohonných hmôt pre vozidlo Fiat
Ducato vyuţívaného pre dopravu na hasičské súťaţe
a ostatnú dopravu v rámci fungovania DHZ. Zo strany
DHZ je potrebné pripraviť rámcový rozpis jázd podľa
súťaţného plánu a upresniť ostatné (všeobecné, nejasne
identifikované) poloţky ţiadosti.
C) Ţiadosti od Kataríny Moškovej, Adama Hiju, Antona
Mošku,
Mrg.
Martina
Palkecha
o schválenie
zastavovacieho plánu IBV Visolaje – zmena funkčného
vyuţitia územia - rozšírenie IBV
Občanov zastupuje PaedDr. Biel, ktorý aj objasnil podstatu
ţiadostí tým, ţe schválením uznesení predmetných ţiadostí na
zástavbovú štúdiu budú môcť ţiadatelia individuálne
vybavovať stavebné povolenia skôr, ako budú schválené
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN – obce Visolaje.
- Bc. Ivanka ţiadal od PaedDr. Biela podrobné objasnenie
k zástavbovej štúdii.
- V rámci diskusie boli zúčastnení upozornení na skutočnosť,
ţe v prípade, ak dôjde k schváleniu nimi predloţenej
zástavbovej štúdie poslancami OZ, potom táto schválená
zástavbová štúdia nenahrádza schválený územný plán
a stavebné povolenie je moţné vydať aţ potom, čo bude
poslancami OZ schválený územný plán.
- Postupne kaţdý poslanec vyjadril svoj názor k prejednávanej
veci, pričom zúčastnených ubezpečili, ţe výstavbe rodinných
domov brániť nebudú, len musí byť realizovaná v rámci
zákona.
- OZ schvaľuje ţiadosti od Kataríny Moškovej, Adama
Hiju, Antona Mošku, Mgr. Martina Palkecha o schválenie
zastavovacieho plánu IBV Visolaje – zmena funkčného
vyuţitia územia – rozšírenie IBV. (ZA 5 poslancov,
ZDRŢAL SA 1 poslanec / p. Bednárik)
Diskusia
• Pán Gabriš sa pýtal, či mu bude predaný obecný pozemok
KN – E 192 o výmere 39 m2, nakoľko pri pozostalosti jeho
sestra p. Jarošincová súhlasila s darovaním. Zo strany p.
Gabriša je potrebné doniesť overené čestné prehlásenie od p.
Jarošincovej a pozemok bude následne predaný do osobného
vlastníctva.
• Pán Palkech Ľ. sa zaujímal, ako to vyzerá s pozemkami Log
Property (za Richtárikom) – poslanci detailne informovali
prítomných o skutočnostiach, aké im boli prednesené od
zástupcov firmy deň pred zasadaním OZ.
- Ing. Martinková sa informovala, ako budú chránené obytné
domy v blízkosti plánovanej výstavby skladov.
- Pán Martinka M. upozornil, ţe je potrebné v pripomienkovaní
ZaD č. 2 zvolať občanov na vyjadrenie sa k plánovanej
výstavbe skladov.
- Poslanci OZ všetkých prítomných ubezpečili, ţe pri
schvaľovaní územného plánu budú v prvom rade brať do
úvahy názory všetkých občanov, tie budú prvoradé pre ďalšie
rozhodnutia OZ.
(Príspevok prevzatý zo zápisnice OZ, gramat. neupravovaný)
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Z diania vo farnosti, história

Svätá omša kňazov - rodákov
V štvrtok 7. marca 2019 sa v našej farnosti konala svätá
omša kňazov pochádzajúcich z farnosti Visolaje. Spoločnú
bohosluţbu slávili dekan Ján Vrbata, kňazi Vladimír Tomáš,
Jozef Lazový, Samuel Sojčák a miestny správca farnosti Peter
Hrenák. Viliam Zemančík nebol prítomný, pretoţe v súčasnosti
pôsobí v Taliansku.

(Z ľavej strany: VLADIMÍR TOMÁŠ, SAMUEL SOJČÁK,, dekan
JÁN VRBATA, JOZEF LAZOVÝ a súčasný správca farnosti Visolaje
PETER HRENÁK)
(Juraj Martinka)

Čriepky z histórie
Firma HOLICKY - BOBULA
(Zo spomienok dnes uţ neţijúcich bývalých zamestnancov firmy HOLICKY-BOBULA pánov Ignáca Kršku, Jozefa Polackého
a pani Alţbety Ganoškovej som zaznamenal tieto zaujímavé údaje.)
Firma HOLICKY - BOBULA vo Visolajoch bola zameraná na spracovanie a zušľachťovanie koţušín všetkého druhu. V
začiatkoch výroby sa firma zamerala najskôr na spracovanie zajačích koţí a postupne prechádzala na jahňacie, ovčie, kozie,
líščie, hovädzie i konské koţe. Najvzácnejšie a najdrahšie boli koţe "perziány"- najjemnejšia koţa z jahniat, ktoré sa vyliahli
mŕtve.
Koţe nakupovala firma v zahraničí, ale tieţ časť nakupovala aj od domácich dodávateľov v republike. Nákladnými autami sa
koţe dováţali do skladov, ktoré boli v priestoroch hospodárskych budov bývalého veľkostatku a v spodnej časti kaštieľa v bočnom
krídle.
Pripravený materiál - koţe sa zadali do výroby. Prvá výrobná operácia bola "námok" - tu sa koţe máčali po dobu 24 hodín vo
veľkých kadiach v rôznych chemikáliách aby zmäkli, boli poddajné a mohli sa postúpiť na ďalšiu operáciu. Kade s námokom boli
umiestnené vo vedľajšej budove kaštieľa, v niekdajšej pálenici. Práce na námoku vykonával Jozef Polacký, ktorý okrem toho robil
aj iné práce.
Zmäknuté koţe z námoku postúpili na "flajšovanie", kde sa čistili, sťahovali z blán ktoré boli na vnútornej časti koţe.
Flajšovanie sa robilo na strojoch nemeckej výroby a prácu flajšovačov vykonávali: Ondrej Hija, Karol Šistík, Juraj Štefún, Ignác
Krško, Štefan Lachký, Alojz Baránek a krátky čas aj František Chleban.
Očistené, odblanené koţe postúpili na "ţehlenie". Bolo to vlastne vyrovnávanie - ţehlenie koţí na "pádlovačkách". Boli to
stroje na ktorých sa koţe prebrusovali na potrebnú hrúbku a jemnosť. Na pádlovačkách pracovali: Jozef Gábriš a Jakub Brindičiar.
Vyţehlené, vyrovnané a prebrúsené koţe postúpili na "sekačky", kde sa dlhá vlna, či srsť upravovala - skracovala na potrebnú
dĺţku. Bola to dôleţitá výrobná operácia. Túto prácu robila Emília Mošková (Gardlová).
Po skrátení - zosekaní dlhšej vlny koţe postúpili na ďalšiu operáciu "strihanie", kde sa vlna, alebo srsť strihali uţ na hotovo na
potrebnú dĺţku, aţ takmer na veľkosť plyšu. Tieto výrobné operácie sa vykonávali na poschodí kaštieľa. Strihanie uţ bola
posledná operácia a bola zvlášť náročná, pretoţe dĺţka zostrihanej vlny musela byť presne rovnaká po celej ploche. Túto náročnú
prácu vykonávala Alţbeta Ganošková (Mošková) a pri tejto záverečnej operácii sa vedel zúčastniť sám majiteľ Holický, ktorý
osobne kontroloval kvalitu vyrobenej koţušiny.
Takto vypracovaná hotová koţušina bola uţ pripravená na expedovanie. Ale podľa objednávky a poţiadaviek zákazníka sa
koţe tieţ farbili - buď na vnútornej, alebo vonkajšej strane a farbili sa celé koţušiny, alebo len určité vzory, čím bol úplný proces
výroby a zušľachťovania ukončený. Farbiareň koţušín bola v bočnej časti kaštieľa a riadil ju pán Holý, ktorý mal na starosti aj
všetky chemikálie.
Výroba koţušín bola zriadená v celej budove kaštieľa, na prízemí i na poschodí. V budove niekdajšej pálenice oproti kaštieľu
bola zriadená kotolňa, umiestnené tam boli čerpadlá na vodu a v bývalej pánskej kočiarni bol sklad olejov.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Juraj Martinka
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Z diania v obci, zo života školy

Váţený spoluobčania,
budúci rozvoj našej obce závisí od správnych rozhodnutí, ktoré budeme spolu s Vami realizovať. Aktuálne je pripravený na
schvaľovanie návrh Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce. V rámci neho je plánované rozšírenie priemyselnej zóny smerom na
Povaţskú Bystricu v zmysle schváleného výhľadu rozširovania priemyselnej zóny podľa platného územného plánu obce z roku 2012.
Táto aktivita bola vyvolaná investorom v priemyselnej zóne, ktorý predstavil zastupiteľstvu obce zámer výstavby skladov a rozšírenia
priemyselnej zóny v priebehu minulého roka.
V roku 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č.2 a č.3 k Územnému plánu obce Visolaje . Zmeny a doplnky č. 2 sa týkajú
ţiadostí 45 tich občanov , ktorí poţiadali o preklasifikovanie pozemkov na výstavbu rodinných domov . Zmeny a doplnky č.3 – firma
LOG Property , ktorá vlastní dané pozemky určené na priemyselnú zónu . Táto firma prisľúbila zafinancovanie oboch zmien a
doplnkov sumou 33.593 € , ktoré uţ zaplatila . Treba zváţiť , čo sa stane , keď sa doplnok č.3 neschváli a firma bude poţadovať
vrátenie financií .
S kaţdým rozhodnutím sa nesú pozitíva, ako aj negatíva. Medzi pozitíva takéhoto rozšírenia jednoznačne patrí vyšší príjem obce na
daniach, vytvorenie nových pracovných miest – 200 ľudí v rôznych profesiách uţ počas výstavby a podpora rozvoja obce zo strany
investora – vybudovanie chodníka popri cestnej komunikácii, ktorý tu uţ dlho chýba a vyrieší bezpečnosť chodcov.
Medzi negatíva rozšírenia priemyselnej zóny môţeme počítať prípadné zvýšenie intenzity dopravy. Investor uţ ale vyvinul v tomto
smere aktivitu a rokuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou, aby nákladná doprava investora bola presmerovaná cez odpočívadlo
Sverepec – Kros, čím sa čiastočne odbremení intenzita dopravy v obci.
Vo štvrtok 21. marca sa uskutočnilo stretnutie občanov – verejné prerokovanie k návrhu Zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce.
Zaujíma ma Váš názor a mojím cieľom je poskytnúť Vám - občanom čo najviac informácií o pripravovaných zmenách, aby ste sa
mohli k návrhu vyjadriť.
Obec má od roku 2012 v platnom územnom pláne vyčlenené a schválené územie priemyselnej výroby a skladov, ktoré výhľadovo
počítalo s rozšírením tejto zóny smerom na Povaţskú Bystricu po potok pritekajúci z Močidelníka . Aktuálny návrh Zmien a
doplnkov č. 3 teda rozširuje priemyselnú zónu obce o územie 49.000 m2 výhľadovo schválené uţ v roku 2012. S prípadnou výstavbou
rodinných domov v tejto lokalite sa neuvaţovalo , pretoţe tu nie je moţná výstavba rodinných domov, nakoľko sa jedná o
priemyselnú zónu. Do budúcnosti tu môţu stáť len objekty určené pre priemyselnú výrobu a sklady.
V prípade priemyselných objektov je pre našu obec vhodnejšie, keď sa u nás budú nachádzať skladové priestory a nie výrobné. Sklad
je ekologickejší priestor. A práve s takýmto zámerom chce investor do našej obce prísť.
Vincenc Hrenák – starosta obce

Mladé talenty
Dňa 27.2.2019 sa v ZŠ Visolaje opäť po roku stretli mladí recitátori v súťaţi Hviezdoslavov Kubín. Ţiaci 2. a 4. ročníka súťaţili v
prednese poézie, kde predviedli svoj talent a recitačné schopnosti. Do súťaţe sa zapojili aj naši prváci ako nesúťaţná kategória.
Školské kolo vyhrala ţiačka 3. ročníka Klára Vavríková. Na
druhom mieste skončila Laura Brezničanová a tretie miesto
obsadila Zuzana Ganošková. Klára Vavríková bude našu školu
reprezentovať v marci na okresnom kole v Púchove.

(Pokračovanie na druhej strane)
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Zo života školy

V CVČ Včielka v Púchove sa dňa 21.3.2019 uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ţiačka
Klára Vavríková súťaţila a reprezentovala ZŠ Visolaje v I. kategŕií. Konkurencia bola silná, súťaţe sa zúčastnili ţiaci celého okresu.
Aj napriek tomu sa Klárke podarilo získať krásne 3. miesto, za čo jej všetci úprimne ďakujeme. Prajeme jej veľa recitačných úspech
do ďalších rokov.

Mladé talenty má škola aj v oblasti výtvarnej výchovy. Na vyučovacích hodinách pod vedením p. učiteľky Mgr. Kasajovej sa ţiaci
venujú netradičným technikám. Táto forma vyučovania umoţňuje aj menej nadaným deťom vytvárať malé "umelecké diela."
Aj v tejto oblasti ZŠ Visolaje uţ v minulom školskom roku dosiahla prvé úspechy p. učiteľky sa pravidelne zapájajú do výtvarnej
súťaţe. "Vesmír očami detí". Práca ţiačky Klaudie Majeríkovej vyhrala okresné kolo a postúpila do celoslovenského kola, na čo sme
boli veľmi hrdí.
Aj tento rok boli práce detí našej školy zaslané do súťaţe. Na výsledky netrpezlivo čakáme a prajeme veľa úspechov.
(ZŠ s MŠ Visolaje)

OZNAM: Upozorňujeme občanov, ţe je prísny zákaz vývozu odpadov na miesta kam nepatria, napríklad tzv. Hlboká cesta, či na iné
časti obce. Za týmto účelom bol v obci vybudovaný zberný dvor, kde môţete priniesť tento odpad. Zberný dvor je otvorený
nasledovne: utorok (15:00 - 17:00hod.), sobota (9:00 - 13:00 hod.).
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Spektrum

Spoločenská rubrika
Narodili sa

Navždy nás opustili

Lukáš Martinka (25. 1. 2019)

Jozefína Valná (23. 1. 2019)

David Krško (30. 1. 2019)

Marta Kršková (3. 2. 2019)

Nikolas Gaţo (1. 2. 2019)

Verona Bušíková (21. 2. 2019)

Ján Lednický (20. 2. 2019)

Ján Richtárik (21. 2. 2019)

Oliver Gurín (14. 3. 2019)

Pozostalým rodinám vyslovujeme
úprimnú sústrasť

Poklad zlatý maličký,
Naťahuje ručičky,
Nech sa snaží mocuje,
Rastie hraje, raduje.
Zdravie, šťastie, radosti veľa,
To mu celé okolie želá.
Uzavreté manželstvá
Simona Chlebanová (Visolaje)
a Tomáš Jurči (Lazy pod Makytou) – 9. 3. 2019

Na cestách života kráčajte spolu,
či vedú do kopca alebo dolu,
o seba opretí v každučký čas,
v láske a svornosti až zbledne vlas.

Obec Visolaje
Visolaje č. 40
018 61
www.visolaje.sk

Vývoz komunálneho odpadu
Apríl

Telefón:
042/4623083

1.4.2019
15.4.2019
29.4.2019

Máj

Fax:
042/ 471 09 86

13.5.2019
27.5.2019

Jún

E-mail:
obec.visolaje@petranet.sk

10.6.2019
24.6.2019

Júl

8.7.2019
22.7.2019

August

5.8.2019
19.8.2019
2.9.2019
16.9.2019
30.9.2019

Stránkové dni:
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda
7:00 – 17:00
Štvrtok – nestránkový deň
Piatok
7:00 – 13:00
Obedňajšia prestávka:
11:00 – 11:30

Za obsah, správnosť a
pravdivosť uverejnených
informácií zodpovedá autor
článku.

September
Október

14.10.2019
28.10.2019

November

11.11.2019
25.11.2019

December

9.12.2019
23.12.2019

Plán kultúrnych podujatí
• Stavanie mája a pálenie vatry
30.4.2019
• Deň detí
1.6.2019
• Uvítanie detí do života
14.6.2019
• Ukončenie školského roka –
návšteva u p. starostu
28.6.2019
• Súťaž hasičov o pohár
starostu obce
29.6.2019
• Deň obce Visolaje
Kolaudácia rekonštrukcie
kultúrneho domu
Súťaž vo varení gulášu
24.8.2019
• Hodové slávnosti
október 2019
• Mesiac úcty k starším
október 2019
• Silvester 2019
31.12.2019
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