Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 22. septembra 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
Neprítomní:
Ďalší prítomní:

Slávka Čerpáková Ing., hlavná kontrolórka obce
Anna Makovníková, zamestnankyňa obce

Verejnosť:
PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2020
7. Prejednanie a schválenie finančnej výpomoci z MF SR v dôsledku výpadku príjmov v
súvislosti s pandémiou COVID -19
8. VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Vieska - návrh
9. Kúpa pozemkov
10. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.7/2020 a č.8/2020
11. Oprava MR
12. Verejné osvetlenie
13. Október – mesiac úcty k starším
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Husár a Miroslav Nociar
Návrhová komisia:
Vladimír Makovník, Marcela Hudecová, Iveta Orlayová
Zapisovateľka:
Ing. Anna Makovníková
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

1

K bodu 3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Interpelácie
Informácia o plnení uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2020
Prejednanie a schválenie finančnej výpomoci z MF SR v dôsledku výpadku príjmov v
súvislosti s pandémiou COVID -19
8. VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Vieska - návrh
9. Kúpa pozemkov
10. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.7/2020 a č.8/2020
11. Oprava MR
12. Verejné osvetlenie
13. Október – mesiac úcty k starším
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske, že obecný
úrad zhotovil a vydal 76 občanom obce Kartu obce Vieska na rok 2020.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 1 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Informáciu o zhotovení a vydaní Karty obce Vieska na rok 2020 občanom obce.
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok
2020
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce Vieska za 1. polrok 2020 predložila
poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 2 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2020
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 7. Prejednanie a schválenie finančnej výpomoci z MF SR v dôsledku výpadku
príjmov v súvislosti s pandémiou COVID - 19
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske, že
Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu k poskytnutiu bezúročných návratných finančných
výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
ovplyvnených pandémiou ochorenia COVID -19. Pre obec Vieska výška finančnej výpomoci
je vo výške 2.595,- €. Návratná pomoc je splatná v 4 splátkach v rokoch 2024 – 2027.
Vyčerpať finančnú pomoc je potrebné do konca roka 2020 a požiadať o ňu treba do
31.10.2020.
Starostka obce informovala poslancov, že uvedené prostriedky obec použije na bežné
výdavky, ktoré nevie pokryť z dôvodu výpadku príjmov v časti podielové dane, ovplyvnené
pandémiou ochorenia COVID – 19.
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom OZ svoje stanovisko a odporučila obecnému
zastupiteľstvu schváliť čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. Jej stanovisko
zobrali poslanci OZ na vedomie.
Poslanci OZ vo Vieske súhlasili s podaním žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc
vo výške 2.595,- € a následne aj s podpisom zmluvy o bezúročnej návratnej finančnej
výpomoci a jej čerpanie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 3 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, Ing. Slávky Čerpákovej, k prijatiu návratnej finančnej
výpomoci
b) schvaľuje
Čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje MF SR v dôsledku
výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou COVID - 19
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

3

K bodu 8. Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Vieska
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Návrh VZN číslo 2/2020 o chove, vodení
a držaní psov na území obce Vieska. Do VZN je nutné zapracovať zmeny v novele zák. č.
184/2018 Z. z., ktoré menia zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti týkajúcej sa obcí
a fyzických osôb. Starostka informovala poslancov OZ o základných povinnostiach obce vo
vzťahu ku psom žijúcim na jej území :
 Povinnosti súvisiace s čipovaním psov.
Obec je povinná oznámiť vlastníkom psov spôsobom v obci obvyklým povinnosť zabezpečiť
trvalé označenie psa transpordérom / čipom / obsahujúcim základné údaje o psovi
a informácie, kto je jeho majiteľom. Vlastník psa je povinný dať začipovať svojho psa
najneskôr do 12 týždňov veku psa. V prípade, ak tak vlastník neurobí, orgán veterinárnej
správy uloží vlastníkovi psa pokutu. Zaplatením tejto pokuty prechádza povinnosť dať
začipovať psa na obec.
 Povinnosti súvisiace s túlavými zvieratami na území obce.
Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice
alebo útulku prostredníctvom osoby na to schválenej. Ak obec nie je osobou schválenou na
odchyt zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou na to
schválenou. Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu
a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá.
 Povinnosti súvisiace s vydávaním VZN, ktoré upravujú chov a držanie zvierat v obci.
Obec je povinná ustanoviť formou VZN podrobnosti o vodení psov, ustanoviť podrobnosti
o územných podmienkach pre chov a držanie psov.
 Povinnosti súvisiace s evidenciou psov žijúcich na území obce.
Obec je povinná viesť evidenciu psov držaných na území obce. Obec vydá držiteľovi psa
zapísaného do evidencie, evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa,
kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ preukazuje
totožnosť psa. Evidenčná známka psa je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie
alebo stratu evidenčnej známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi
psa za úhradu, vydať náhradnú známku, sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným
nariadením. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa
povinný do 30 dní od zmeny oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Starostka obce informovala poslancov OZ o uzavretí Zmluvy o spolupráci pri odchyte
túlavých psov medzi Obcou Vieska a Regionálnym centrom Slobody zvierat v Lučenci.
Predmetom tejto zmluvy je odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných
priestranstvách obce Vieska a ich umiestnenie do karanténnej stanice Regionálneho centra
Slobody zvierat v Lučenci. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 4 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Návrh VZN č. 2/2020 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vieska.
2. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov medzi Obcou Vieska
a Regionálnym centrom Slobody zvierat v Lučenci.
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 9. Kúpa pozemkov
Starostka obce informovala poslancov OZ vo Vieske o podpísaní zmluvy o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 54.000, 00 €, dňa 3.09.2020,
na ukončenie výstavby splaškovej kanalizácie v obci Vieska. Aby mohla byť táto zmluva
podpísaná zo strany Environmentálneho fondu, musela starostka doložiť čestným vyhlásením
zo dňa 21.08.2020, že z prostriedkov Environmentálneho fondu v roku 2020 bude realizovaná
podľa opisu prác a položkovitého rozpočtu na rok 2020 verejná časť kanalizačných prípojok
ukončených kanalizačnými šachtami uložených na verejnom priestranstve. Jedná sa o
1 kanalizačnú prípojku na Zberači AC km 0,137 – km 0,148 pre rodinný dom č. 65 a 2
kanalizačné prípojky na Zberači AD km 0,109– km 0,149 pre rodinné domy č.25, č.26 a č. 27.
Starostka uviedla, že projektová dokumentácia na stavbu splaškovej kanalizácie v obci
Vieska sa realizovala v roku 1997 a stavebné povolenie na túto stavbu bolo vydané
2.09.1998. S výstavbou splaškovej kanalizácie sa začalo v roku 2000. V projektovej
dokumentácii sú dotknuté prípojky navrhované vybudovať na súkromných pozemkoch v tzv.
predzáhradkách a to najmä z dôvodu nedostatku miesta na verejnom priestranstve pri
dodržaní ochranného pásma iných už zabudovaných zariadení.
Aby bola splnená podmienka Environmentálneho fondu umiestnenia kanalizačných
prípojok ukončených šachtami na verejnom priestranstve je potrebné od vlastníkov
nehnuteľností dotknutých rodinných domov odkúpiť pozemky, na ktorých budú vybudované
kanalizačné prípojky a šachty.
Starostka obce dala vypracovať Geometrický plán č. 47582839-156/2020, vyhotovený
G.P.G.PLUS s.r.o., Ladislav Gazdík. Podľa Geometrického plánu vznikli nasledovné parcely:
1) 84/2 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Stanislav Gábriš s manželkou, Vieska č. 25
2) 86/6 o výmere 7 m2 , ostatná plocha, vlastník František Novotný, Vieska č. 27
3) 231/13 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Marian Javorský s manželkou, Vieska č. 65
Starostka obce ďalej informovala poslancov OZ o stretnutí so všetkými vlastníkmi
zameraných parciel, ktorí súhlasili s predajom novovytvorených parciel obci Vieska za
jednotnú cenu 1,00 € za jednu novovytvorenú parcelu, bez ohľadu na výmeru. Občania budú
tieto pozemky využívať tak, že na týchto pozemkoch budú umiestnené kanalizačné prípojky
a kanalizačné šachty dotknutých
vlastníkov rodinných domov. Náklady spojené
s vypracovaním geometrického plánu, kúpnej zmluvy a poplatku za vklad do katastra
nehnuteľností hradí obec.
Kúpna cena : Poslanci OZ vo Vieske stanovili, po dohode s vlastníkmi predávaných parciel,
kúpnu cenu 1,00 € za parcelu .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 -5 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
a) schvaľuje
1. kúpu pozemkov
1) 84/2 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Stanislav Gábriš s manželkou, Vieska č. 25
2) 86/6 o výmere 7 m2 , ostatná plocha, vlastník František Novotný, Vieska č. 27
3) 231/13 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Marian Javorský s manželkou, Vieska č. 65
2. za náklady obce Vieska - náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, kúpnej
zmluvy a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností ,
b) stanovuje
kúpnu cenu kupujúcich pozemkov na 1,00 € za jednu novovytvorenú parcelu
c) odporúča
vypracovať kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľností.
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Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 10. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2020 a č. 8/2020
Starostka obce predložila poslancom:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2020
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 232,00 €, ( bežný príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 001,
v sume
8,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 013 1,
v sume
34,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 221 004 2,
v sume
30,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 3,
v sume
124,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 6,
v sume
15,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 243,
v sume
21,00 €
Príjmy v celkovej sume 232,00 €
VÝDAVKY
zdroj 41, v sume 232,00 €, ( bežný výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 4,
v sume
130,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 642 006,
v sume
209,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 035,
v sume
232,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005,
v sume
222,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 632 001,
v sume
15,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 635 010,
v sume
487,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 3,
v sume
337,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 014,
v sume - 1200,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 2,
v sume - 100,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 631 001,
v sume - 100,00 €
Výdavky v celkovej sume 232,00 €
2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2020
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 43 v sume 84,00 €, (kapitálový príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 233 001,
v sume
84,00 €
Príjmy v celkovej sume 84,00 €
VÝDAVKY
zdroj 41, v sume 84,00 €, ( kapitálový výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 003,
v sume
84,00 €
zdroj 131J, v sume 0,00 €, ( kapitálový výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
v sume
800,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
v sume
158,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
v sume
1237,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 713 001,
v sume - 1148,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 003,
v sume - 1047,00 €
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Výdavky v celkovej sume 84,00 €
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 6 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 7 /2020
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 232,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 232,00 €
2. Rozpočtové opatrenie č. 8 /2020
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 84,00 €,
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 84,00 €

Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 11. Oprava MR
Starosta obce predložila Poslancom OZ vo Vieske návrh na opravu miestneho rozhlasu.
Potrebné je vymeniť dva stĺpy- stožiare, ktoré sú skorodované, natiahnuť nový kábel
a vymeniť jeden reproduktor pred rodinným domom č. 33, ktorý nefunguje.
Poslanci schválili opravu miestneho rozhlasu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 7/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
opravu miestneho rozhlasu
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 12. Verejné osvetlenie
Starosta obce predložila poslancom OZ vo Vieske potrebu doplniť verejné osvetlenie o dve
LED svietidlá, jedno LED svietidlo pred Kultúrny dom a obecný úrad a druhé LED svietidlo
na križovatku v smere z jednosmernej ulice na Dolnú Strehovú. Poslanci OZ schválili
rozšírenie verejného osvetlenia o dve LED svietidlá a odporučili, staré svietidlá preložiť na
iný podperný bod a to nasledovne: jedno svietidlo pred rodinný dom č. 55 ( oproti bytovke )
a druhé svietidlo k parku.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 8/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
doplnenie dvoch LED svietidiel s výložníkom a prekládku dvoch svietidiel s výložníkom na
iný podperný bod.
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Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 13. Október – mesiac úcty k starším
Poslanci OZ vo Vieske s ohľadom na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou ochorenia
COVID -19 rozhodli, že sa akcia Posedenie s dôchodcami v roku 2020 nebude konať.
Poslanci schválili zakúpiť pre dôchodcov darčeky ( kalendár a dezert ) pre každého
starobného dôchodcu a v mesiaci október im to rozniesť do domácností.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 9/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zakúpenie darčeka ( kalendár a dezert ) pre každého starobného dôchodcu a v mesiaci
október im to rozniesť do domácností
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 14. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, Ing. Anna Makovníková, ktorá informovala
poslancov OZ :
a)
k 31. 08. 2020 ukončila svoju činnosť Ing. Katarína Koštialová – ako zodpovedná
osoba pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných obcou. Od 1. 09.2020
na základe Zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných
údajov dotknutých osôb spracovávaných prevádzkovateľom, ktorá bola uzatvorená na
základe nariadenia EP a rady EÚ č. 679/2016 podľa čl. 37 GDPR a § 44 zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov, je zodpovednou osobou Igor Šustek, poverený zastupovaním
LC-Consulting s. r. o. Túto zmenu zodpovednej osoby Obec Vieska oznámila Úradu pre
ochranu osobných údajov v Bratislave, dňa 2.09.2020,
b)
obec, ako zamestnávateľ, podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia v znení neskorších predpisov má podľa § 30 ods. 1 písm. b) a písm. d)
povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného
prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku
s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou
službou. Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a
pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene
pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo
kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce
z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a dať si
vypracovať posudok o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií.
Starostka obce uzavrela Zmluvu o dielo s Ing. Renátou Sekerákovou, zo dňa 17.09.2020.
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie nasledovných dokumentov :
 Posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika
 Posudok o zdravotnom riziku s expozície faktorom práce a pracovného prostredia
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Starostka obce predložila Poslancom OZ vo Vieske požiadavku neziskovej organizácie Pierott
so sídlom v Prešove o spoluprácu na projekte pre 10 ročného chlapca Marka. Táto spolupráca
má byť formou finančného daru vo výške 40 – 50 EUR. Darovaná suma má byť použitá na
zaplatenie Markovej nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení, a to pod dohľadom
kvalifikovaných odborníkov.
Starostka obce predložila Poslancom OZ vo Vieske ponuku na jesenný výkup elektroodpadu
od METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 10/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
1. informáciu o zodpovednej osobe pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
spracovávaných obcou,
2. informáciu o vypracovaných dokumentoch v oblasti ochrany, podpore a rozvoji
verejného zdravia.
b) zamieta
spoluprácu na projekte s neziskovou organizáciou Pierott so sídlom v Prešove pre 10
ročného chlapca Marka
c) odporúča
v mesiaci október zrealizovať v obci jesenný zber elektroodpadu a výkup papiera
Hlasovanie:

za: 5, Marcela Hudecová, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 15. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 4 - 1 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Informáciu o zhotovení a vydaní Karty obce Vieska na rok 2020 občanom obce.
Uznesenie č. 4 - 2 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2020
Uznesenie č. 4 - 3 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, Ing. Slávky Čerpákovej, k prijatiu návratnej finančnej
výpomoci
b) schvaľuje
Čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci, ktorú poskytuje MF SR v dôsledku
výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou COVID - 19
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Uznesenie č. 4 - 4 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Návrh VZN č. 2/2020 o chove, vodení a držaní psov na území obce Vieska.
2. Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri odchyte túlavých psov medzi Obcou Vieska
a Regionálnym centrom Slobody zvierat v Lučenci.
Uznesenie č. 4 - 5/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje
1. kúpu pozemkov
1) 84/2 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Stanislav Gábriš s manželkou, Vieska č. 25
2) 86/6 o výmere 7 m2 , ostatná plocha, vlastník František Novotný, Vieska č. 27
3) 231/13 o výmere 2 m2 , ostatná plocha, vlastník Marian Javorský s manželkou, Vieska č. 65
2. za náklady obce Vieska - náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, kúpnej
zmluvy s vecným bremenom a poplatku za vklad do katastra nehnuteľností ,
b) stanovuje
kúpnu cenu kupujúcich pozemkov na 1,00 € za jednu novovytvorenú parcelu
c) odporúča
vypracovať kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľností.
Uznesenie č. 4 - 6 / 2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Rozpočtové opatrenie č. 7 /2020

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 232,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 232,00 €
2. Rozpočtové opatrenie č. 8 /2020
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 84,00 €,
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 84,00 €

Uznesenie č. 4 - 7/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
opravu miestneho rozhlasu
Uznesenie č. 4 - 8/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
doplnenie dvoch LED svietidiel s výložníkom a prekládku dvoch svietidiel s výložníkom na
iný podperný bod.
Uznesenie č. 4 - 9/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zakúpenie darčeka ( kalendár a dezert ) pre každého starobného dôchodcu a v mesiaci
október im to rozniesť do domácností
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Uznesenie č. 4 - 10/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
1. informáciu o zodpovednej osobe pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb
spracovávaných obcou,
2. informáciu o vypracovaných dokumentoch v oblasti ochrany, podpore a rozvoji
verejného zdravia.
b) zamieta
spoluprácu na projekte s neziskovou organizáciou Pierott so sídlom v Prešove pre 10
ročného chlapca Marka.
c) odporúča
v mesiaci október zrealizovať v obci jesenný zber elektroodpadu a výkup papiera.
K bodu 16. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 4. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod.

Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

........................................................
Ing. Anna Makovníková
starostka obce

Overovatelia:
Miroslav Husár
....................................................

Miroslav Nociar
........................................
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