Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 15. júna 2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Iveta Orlayová
Neprítomní:

Marcela Hudecová – PN
Miroslav Nociar

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 3. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2020
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2020
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2020
10. Správa o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2020
11. Výber spracovateľa Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vieska na
roky 2021 - 2027
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl –
december 2021
13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3 /2021
14. Verejný prísľub na rok 2021
15. SODB 2021
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Husár, Vladimír Makovník
Návrhová komisia:

Iveta Orlayová, Anna Makovníková
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Zapisovateľka:

Anna Makovníková

Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

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

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh programu 3. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2020
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2020
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2020
10. Správa o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2020
11. Výber spracovateľa Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vieska na
roky 2021 - 2027
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl –
december 2021
13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3 /2021
14. Verejný prísľub na rok 2021
15. SODB 2021
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Informáciu o plnení uznesení predložila pracovníčka obecného úradu Anna Makovníková,
ktorá informovala poslancov OZ, o zrealizovaní projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií
– chodníkov v obci Vieska, SO – 02 – Úprava zelene. Stavebné práce na projekte prebiehali
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od 3.05.2021 do 12.05.2021, firmou ZEPO spol. s.r.o. . Dňa 25.05.2021 prebehlo ústne
kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad preskúmal návrh na
kolaudáciu stavby a zistil, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a boli splnené podmienky stavebného povolenia.
Faktúra, ktorá bola vystavená dňa 12.05.2021 v sume 33.842,30 €, bola uhradená 2.06.2021
z Municipálneho úveru – Eurofondy v Prima Banke.
V noci z 9.06.2021 na 10.06.2021 neznámy páchateľ odcudzil z vysadených kríkov 16 kusov
Borievky čínskej a 5 kusov Tuje Occidentalis, v celkovej hodnote 205,89 €.
Obec pripravuje žiadosť o platbu na PPA, ktorá sa podá až po nadobudnutí právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Informáciu o zrealizovaní projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci
Vieska, SO – 02 – Úprava zelene.
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020, ktorú vypracoval
dňa 15.05.2021 Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, predložila poslancom OZ vo Vieske
starostka obce Ing. Makovníková.
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020 bude odoslaná do
RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 2 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2020
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska
za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková predniesla poslancom OZ vo Vieske
stanovisko k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2020 a zároveň odporučila poslancom OZ
schváliť Záverečný účet obce Vieska a celoročné hospodárenie za rok 2020 „ bez výhrad „ .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 3 / 2021
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Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2020.
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2020
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing, Anna Makovníková, Záverečný účet
obce Vieska za rok 2020. Poslanci OZ vo Vieske podrobne preskúmali Záverečný účet obce
Vieska za rok 2020.
Plnenie príjmov za rok 2020 vo výške 140.497,95 €, čo je plnenie príjmov na 77,66 % .
Plnenie výdavkov za rok 2020 vo výške 126.112,84 €, čo je plnenie výdavkov 70,75 %.
Prebytok hospodárenia za rok 2020 v sume 14.385,11 €. Obec vytvorila rezervný fond vo
výške 14.385,11 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 14.385,11 €
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2020
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing. Anna Makovníková Individuálnu
výročnú správu obce Vieska za rok 2020. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok
2020 bola prerokovaná po jednotlivých bodoch.
Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2020 bude odoslaná do RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 5 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2020
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 10. Správa o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2020
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Správu o plnení programu rozvoja obce
Vieska ( PHSR ) za rok 2020, ktorú je obec povinná zo zákona zaslať do 31. mája
príslušného roka na príslušný - Banskobystrický samosprávny kraj, nakoľko pri
vyhodnocovaní plnenia cieľov a opatrení národnej stratégie ( na regionálnej úrovni )
samosprávny kraj vychádza aj zo správ o plnení programu rozvoja obcí.
V správe o plnení programu rozvoja obce Vieska za rok 2020 je uvedený 1 zrealizovaný
projekt.
- Dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Vieska, celkový rozpočet projektu :
56.842,00 €, z toho cudzie zdroje krytia : 54.000,00 € ( Environmentálny fond )
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 6 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Správu o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2020
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 11. Výber spracovateľa Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Vieska na roky 2021 - 2027
Vzhľadom na skutočnosť, že na národnej úrovni, ako aj na úrovniach VÚC ešte nejestvujú
schválené stratégie, obec môže len zahájiť výber spracovateľa PHRSR pre obec Vieska
a zahájiť práce na vypracovaní analýzy a stratégie na obecnej úrovni.
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske, dve cenové ponuky na spracovanie Plánu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021 – 2027( s výhľadom do roku 2030 ).
PHRSR majú mať rovnaké štruktúry odvodené z metodiky Ministerstva informatiky SR
a majú sa skladať z :
1. Vstupná správa ( cca 10 stranový dokument )
A. Základné údaje o PHRSR
B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR
C. Dotknuté subjekty
2. Samostatného PHRSR ( cca 80 stranový dokument )
3. Oznámenia o strategickom dokumente ( pre odbor životného prostredia ) ( cca 20 stranový
dokument )
Cenová ponuka OZ BOV AP Lučenec : od 600,00 €- 1.800,00 €, v závislosti od veľkosti
obce, resp. rozsahu PHRSR.
Cenová ponuka RRA Poiplie Veľký Krtíš : samostatne pre jednu obec 1.500,00 €, spoločný
PHRSR pre 3 obce ( Vieska, Slovenské Kľačany a Horná Strehová ) : 1.800,00 € ( jedna obec
600,00 € ).
Nakoľko PHSR obce Vieska na roky 2016 - 2020 spracovala RRA Poiplie Veľký Krtíš,
poslanci OZ vo Vieske vybrali za spracovateľa spoločného PHRSR na roky 2021 – 2027
( pre obce: Vieska, Slovenské Kľačany a Horná Strehová ) RRA Poiplie Veľký Krtíš, za
celkovú cenu 1.800,00 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 7 / 2021 :
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Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
spracovateľa spoločného PHRSR na roky 2021 -2027 pre obce Vieska, Slovenské Kľačany
a Horná Strehová : RRA Poiplie Veľký Krtíš, za celkovú sumu 1.800,00 €
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na
obdobie júl – december 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december
2021 predložila poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 – 8 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december 2021
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 13. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2021
Starostka obce predložila poslancom:
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2021
a) návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 33842,30 €
zdroj : 52
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 513 001,
v sume
33842,30 €
VÝDAVKY : v celkovej sume 33842,30 €
zdroj 52, v celkovej sume 33842,30 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 001,
v sume
33842,30 €
Prijatie úveru bolo schválené na 1. zasadnutí OZ vo Vieske dňa 2.03.2021,
uznesením č. 1-1/2021.
b) návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
VÝDAVKY
zdroj 41, ( bežný výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006,
v sume
100,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 012 3, v sume
500,00 €
zvýšenie výdavkov spolu v sume 600,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 2,
v sume - 100,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 635 006,
v sume - 300,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006,
v sume - 200,00 €
zníženie výdavkov spolu v sume 600,00 €
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 9 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3 /2021
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 52, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 33842,30 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 33842,30 €
b) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové

príjmy a celkové výdavky
zvýšenie výdavkov spolu v sume 600,00 €
zníženie výdavkov spolu v sume 600,00 €
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 14. Verejný prísľub na rok 2021
Pracovníčka Obecného úradu, Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske
o Verejnom prísľube na rok 2021, ktorý vydá TERMAL DS, v ktorom sa zaväzuje poskytnúť
benefity všetkým občanom obce Vieska, ktorí sa preukážu platnou kartou obce Vieska na rok
2021.
Občanom obce Vieska sa vyrobili Karty obce Vieska na rok 2021 v počte 78 kusov, podľa
Zásad vydávania a používania Karty obce Vieska zo dňa 30.05.2013.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 10 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Verejný prísľub TERMALu DS pre občanov obce Vieska na rok 2021
b) zhotovenie a vydanie Karty obce Vieska na rok 2021
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 15. SODB
Pracovníčka Obecného úradu, Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske
o prenesenom výkone štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021. Sčítanie obyvateľov bolo ukončené 13.06.2021. V obci Vieska
bolo sčítaných 198 obyvateľov s trvalým pobytom, samosčítaním a dosčítaním
prostredníctvom stacionárneho a mobilného asistenta. Stacionárneho a mobilného asistenta
sčítania vykonávala Anna Makovníková a kontaktnú osobu vykonávala Ing. Anna
Makovníková, starostka obce.
Podľa metodického pokynu ŠÚ SR číslo 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie
poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave,
priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ak je kontaktnou
osobou starosta obce, odmenu za vykonanú prácu možno poskytnúť len ak ju schváli OZ.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 11 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
starostke obce odmenu podľa Metodického pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020, Čl. 9, ods. (1), za
vykonanie činnosti kontaktnej osoby podľa § 3 ods.1 písm. b) Opatrenia ŠÚ SR č. 307/2020
Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania.
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 16. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obecného úradu, Anna Makovníková, ktorá informovala
poslancov OZ o pripravovanom 13. ročníku Stretnutia Viesok, ktoré by sa malo konať
v dňoch 27.08. – 29.08.2021 v obci Vísky, okres Blansko, Česká republika. Vzhľadom na
pandemickú situáciu je nutné čo v najkratšom čase nahlásiť počet účastníkov stretnutia.
Poslanci OZ neprejavili záujem o účasť na stretnutí Viesok.
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, ktorá informovala poslancov OZ o rozšírení
kamerového systému o dve kamery, ktoré snímajú verejnú zeleň a chodník pri ceste II/592.
Dôvodom tejto investície bola krádež vysadených kríkov v počte 21 kusov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 12 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) informáciu o 13. ročníku Stretnutia Viesok
b) rozšírenie kamerového systému
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 17. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 3 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Informáciu o zrealizovaní projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci
Vieska, SO – 02 – Úprava zelene.
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Uznesenie č. 3 - 2 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2020
Uznesenie č. 3 - 3 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2020.
Uznesenie č. 3 - 4 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 14.385,11 €
Uznesenie č. 3 - 5 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2020
Uznesenie č. 3 - 6 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Správu o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2020
Uznesenie č. 3 - 7 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
spracovateľa spoločného PHRSR na roky 2021 -2027 pre obce Vieska, Slovenské Kľačany
a Horná Strehová : RRA Poiplie Veľký Krtíš, za celkovú sumu 1.800,00 €
Uznesenie č. 3 – 8 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska na obdobie júl - december 2021
Uznesenie č. 3 - 9 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3 /2021
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 52, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 33842,30 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 33842,30 €
b) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové

príjmy a celkové výdavky
zvýšenie výdavkov spolu v sume 600,00 €
zníženie výdavkov spolu v sume 600,00 €
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Uznesenie č. 3 - 10 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Verejný prísľub TERMALu DS pre občanov obce Vieska na rok 2021
b) zhotovenie a vydanie Karty obce Vieska na rok 2021
Uznesenie č. 3 - 11 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
starostke obce odmenu podľa Metodického pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020, Čl. 9, ods. (1), za
vykonanie činnosti kontaktnej osoby podľa § 3 ods.1 písm. b) Opatrenia ŠÚ SR č. 307/2020
Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu
štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania.
Uznesenie č. 3 - 12 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) informáciu o 13. ročníku Stretnutia Viesok
b) rozšírenie kamerového systému
K bodu 18. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 3. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 hod.

Zapísala : Anna Makovníková

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

........................................................
Ing. Anna Makovníková
starostka obce
Overovatelia:
Miroslav Husár
....................................................

Vladimír Makovník
...........................................
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