Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 20. apríla 2022
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Miroslav Husár, Marcela Hudecová, 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 1. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2021
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2021
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2021
10. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 /2022 a č. 2/2022
11. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce
Vieska Ing. Anny Makovníkovej a oznámenie ostatného vedúceho zamestnancahlavnej kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej
12. Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. 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, Iveta Orlayová
Návrhová komisia:
Vladimír Makovník, Miroslav Nociar, Anna Makovníková
Zapisovateľka:
Anna Makovníková
Hlasovanie:

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

1

K bodu 3. Návrh programu 1. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Starostka obce doplnila do programu – bod 10. Správa o plnení programu rozvoja obce
Vieska ( PHSR ) za rok 2021, bod 12. VZN č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v obci Vieska a bod 13. VZN č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
používania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
a núdzového zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 5, Miroslav Husár, Marcela Hudecová, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, 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 1. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k záverečnému účtu obce Vieska za rok
2021
8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2021
9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2021
10. Správa o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2021
11. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 /2022, č. 2/2022 a č.
3/2022
12. VZN č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Vieska
13. VZN č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody
z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového
zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska
14. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce
Vieska Ing. Anny Makovníkovej a oznámenie ostatného vedúceho zamestnancahlavnej kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej
15. Diskusia
16. Rekapitulácia uznesení
17. 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 zakúpení vianočného LED konzolového osvetlenia v počte 4 kusov za sumu 1.262,82 €,
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-

že dňa 5.12.2021 sa konalo rozsvietenie vianočného stromčeka spojené s Mikulášom.
Mikuláš ( Miroslav Nociar ) a čert ( Marcela Hudecová ) a pracovníčka obecného úradu
Anna Makovníková rozniesli po dedine deťom balíčky, ktoré zakúpila obec. Cena
jedného balíčka 3,60 €. Rozdalo sa 19 balíčkov.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 1 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) informáciu o zakúpení vianočného LED konzolového osvetlenia,
b) informáciu o akcii Mikuláš 2021
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021, ktorú vypracoval
dňa 23.03.2022 Ing. Ľudovít Vician, štatutárny audítor, predložila poslancom OZ vo Vieske
starostka obce Ing. Makovníková.
Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021 bude odoslaná do
RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 2 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2021
Hlasovanie:

za: 5, Miroslav Husár, Marcela Hudecová, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, 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 2021
Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková predniesla poslancom OZ vo Vieske
stanovisko k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2021 a zároveň odporučila poslancom OZ
schváliť Záverečný účet obce Vieska a celoročné hospodárenie za rok 2021 „ bez výhrad „ .
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 3 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2021
Hlasovanie:

za: 5, Miroslav Husár, Marcela Hudecová, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
počet (mená)
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proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
K bodu 8. Záverečný účet obce Vieska za rok 2021
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing, Anna Makovníková, Záverečný účet
obce Vieska za rok 2021. Poslanci OZ vo Vieske podrobne preskúmali Záverečný účet obce
Vieska za rok 2021.
Plnenie príjmov za rok 2021 vo výške 100.961,09 €, čo je plnenie príjmov na 71,48 % .
Plnenie výdavkov za rok 2021 vo výške 93.511,44 €, čo je plnenie výdavkov 66,20 %.
Prebytok hospodárenia za rok 2021 v sume 7.449,65 €. Obec vytvorila rezervný fond vo
výške 7.449,65 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 4 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 7.449,65 €
Hlasovanie:

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

K bodu 9. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2021
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce Ing. Anna Makovníková Individuálnu
výročnú správu obce Vieska za rok 2021. Individuálna výročná správa obce Vieska za rok
2021 bola prerokovaná po jednotlivých bodoch.
Individuálna výročná správa obce Vieska za rok 2021 bude odoslaná do RISSAMu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 5 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2021
Hlasovanie:

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

K bodu 10. Správa o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2021
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Správu o plnení programu rozvoja obce
Vieska ( PHSR ) za rok 2021, 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 2021 je uvedený 1 zrealizovaný
projekt.
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-

Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska, stavebný objekt :
Úprava zelene, celkový rozpočet projektu : 36.482,01 €, z toho cudzie zdroje krytia :
36.482,01 € ( PPA )

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 6 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Správu o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2021
Hlasovanie:

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

K bodu 11. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1/2022, č. 2/2022
a č. 3/2022
Starostka obce predložila poslancom:
a) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2022
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 1664,00 €, ( bežný príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003,
v sume
400,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume
2000,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 001 2,
v sume
5,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 1,
v sume
2,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 6,
v sume
50,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 9,
v sume
86,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 292 017,
v sume
111,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke
zníženie príjmov v položke / podpoložke
zníženie príjmov v položke / podpoložke
zníženie príjmov v položke / podpoložke
zníženie príjmov v položke / podpoložke
zníženie príjmov v položke / podpoložke
Príjmy v celkovej sume 1664,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

121 001 1,
121 001 2,
121 002 1,
133 001,
133 013 1,
223 001 8,

VÝDAVKY
zdroj 41, v sume 1664,00 €, ( bežný výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu

633 016,
637 005 5,
637 012 3,
637 005 1,
637 004,
635 006,
637 004,
633 006,
637 005 4,

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

- 24,00 €
- 47,00 €
- 18,00 €
- 16,00 €
- 435,00 €
- 450,00 €

53,00 €
72,00 €
181,00 €
400,00 €
328,00 €
150,00 €
756,00 €
50,00 €
144,00 €
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zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
Výdavky v celkovej sume 1664,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

637 026,
637 012 1,
637 004,
635 010,

v sume
v sume
v sume
v sume

- 150,00 €
- 70,00 €
- 50,00 €
- 200,00 €

b) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2022
a) návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 36483,00 €
zdroj : 1AG1
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 002,
v sume
27362,00 €
zdroj : 1AG2
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 002,
v sume
9121,00 €
VÝDAVKY : v celkovej sume 36483,00 €
zdroj 1AG1, v celkovej sume 27362,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 821 004,
zdroj 1AG2, v celkovej sume 9121,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 821 004,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 718 004,

v sume

27362,00 €

v sume
v sume

6481,00 €
2640,00 €

c) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2022
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 46, zvýšenie príjmov v sume 8300,00 € (finančné operácie )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 454 001,
v sume
8300,00 €
VÝDAVKY
zdroj : 46, zvýšenie príjmov v sume 8300,00 € (kapitálový výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
v sume

8300,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 7 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
1) Rozpočtové opatrenie č. 1 /2022
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1664,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1664,00 €
2) Rozpočtové opatrenie č. 2 /2022
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AG1, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 27362,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 27362,00 €
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AG2, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 9121,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 9121,00 €
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3) Rozpočtové opatrenie č. 3 /2022
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 8300,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 8300,00 €

Hlasovanie:

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

K bodu 12. VZN č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci
Vieska
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Návrh VZN č. 1/2022 o odvádzaní
odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Vieska. Toto VZN upravuje spôsob odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou a spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd na
území obce Vieska.
Návrh VZN č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Vieska bol
zverejnený na webovej stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.04.2022. Lehota na
podanie pripomienok bola stanovená do 19.04.2022. V tejto lehote neboli zo strany občanov
podané žiadne pripomienky.
Preto starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske na schválenie VZN č. 1/2022
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Vieska v takom znení ako bol
Návrh VZN č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Vieska.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 8 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
v obci Vieska
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. VZN č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody
z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového
zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného a núdzového zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska. Toto VZN
upravuje dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné
účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovania zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku, spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou, spôsob a režim núdzového
zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, organizáciu zásobovania obyvateľstva úžitkovou
vodou, práva a povinnosti dodávateľa a odberateľov pitnej vody a práva a povinnosti
konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou na území obce Vieska.
Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody
z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového zásobovania
vodou obyvateľov obce Vieska bol zverejnený na webovej stránke obce a vyvesený na
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úradnej tabuli dňa 5.04.2022. Lehota na podanie pripomienok bola stanovená do 19.04.2022.
V tejto lehote neboli zo strany občanov podané žiadne pripomienky.
Preto starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske na schválenie VZN č. 2/2022
o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska
v takom znení ako bol Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
používania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
a núdzového zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 9 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania
pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového
zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska
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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky
obce Vieska Ing. Anny Makovníkovej a oznámenie ostatného vedúceho zamestnancahlavnej kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej
Pracovníčka Obecného úradu vo Vieske Anna Makovníková predložila poslancom OZ vo
Vieske Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021
starostky obce Vieska Ing. Anny Makovníkovej , ktoré bolo doručené na Obecný úrad vo
Vieske dňa 28.03.2022 a Oznámenie ostatného vedúceho zamestnanca- hlavnej kontrolórky
Ing. Slávky Čerpákovej za rok 2021, ktoré bolo doručené na Obecný úrad vo Vieske dňa
28.03.2022.
Komisia na ochranu verejného záujmu preskúmala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostky obce Vieska Ing. Anny Makovníkovej, zapísala vyjadrenie
komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a potvrdila ho svojimi podpismi.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1- 10 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Vieska Ing.
Anny Makovníkovej za rok 2021
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 15. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obecného úradu, Anna Makovníková, ktorá informovala
poslancov OZ o pracovnom stretnutí štatutárov obcí v dňoch 21.04. – 22.04. 2022 v obci
Bystričany k pripravovanému 14. ročníku Stretnutia Viesok, ktoré by sa malo konať dňa
13.08.2022 v obci Bystričany, okres Prievidza.
Pracovného stretnutia sa zúčastní starostka obce a poslankyňa OZ vo Vieske Marcela
Hudecová. Obec zakúpila upomienkové darčeky pre zúčastnených starostov obcí „ Vieska „.
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, ktorá informovala poslancov OZ o možnosti
vyskúšania rozhlasovej ústredne ROZaNA, ktorá je vybavená technológiou vypočuť si
hlásenie v mobilnom telefóne ( dotykový telefón – stiahnutie aplikácie z webovej stránky
obce ) alebo formou SMS správy a tiež je vybavená plánovaním hlásení. Poslanci OZ
odporučili starostke zariadenie ROZaNA vyskúšať.
Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obecného úradu, ktorá informovala poslancov OZ o
potrebe zakúpenia kontajnerov na separovaný zber odpadu do cintorína. Poslanci OZ
schválili zakúpenie 3 ks kontajnerov : žltý – na plast, zelený – na sklo a červený – na kov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 11 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1) berie na vedomie
informáciu o pracovnom stretnutí štatutárov obcí Vieska
2) schvaľujú
zakúpenie 3 ks kontajnerov na separovaný zber odpadu do cintorína
3) odporúčajú
odskúšať rozhlasovú ústredňu ROZaNA
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 16. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 1 - 1 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) informáciu o zakúpení vianočného LED konzolového osvetlenia,
b) informáciu o akcii Mikuláš 2021
Uznesenie č. 1 - 2 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Vieska o účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2021
Uznesenie č. 1 - 3 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Vieska za rok 2021
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Uznesenie č. 1 - 4 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet obce Vieska za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021
b) schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 7.449,65 €
Uznesenie č. 1 - 5 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Vieska za rok 2021
Uznesenie č. 1 - 6 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Správu o plnení programu rozvoja obce Vieska ( PHSR ) za rok 2021
Uznesenie č. 1 - 7 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
1) Rozpočtové opatrenie č. 1 /2022
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1664,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1664,00 €
2) Rozpočtové opatrenie č. 2 /2022
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AG1, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 27362,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 27362,00 €
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AG2, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 9121,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 9121,00 €
3) Rozpočtové opatrenie č. 3 /2022
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 8300,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 8300,00 €

Uznesenie č. 1 - 8 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
v obci Vieska
Uznesenie č. 1 - 9 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania
pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného a núdzového
zásobovania vodou obyvateľov obce Vieska
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Uznesenie č. 1- 10 / 2022 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Vieska Ing.
Anny Makovníkovej za rok 2021
Uznesenie č. 1 - 11 / 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1) berie na vedomie
informáciu o pracovnom stretnutí štatutárov obcí Vieska
2) schvaľujú
zakúpenie 3 ks kontajnerov na separovaný zber odpadu do cintorína
3) odporúčajú
odskúšať rozhlasovú ústredňu ROZaNA
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 1. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala : Anna Makovníková

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

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

Iveta Orlayová
...........................................
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