Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 2. marca 2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
Neprítomní: Marcela Hudecová - PN
Ďalší prítomní: Slávka Čerpáková Ing., hlavná kontrolórka obce
Verejnosť:
PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh programu 1. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Realizácia projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska „
SO 02 – Úprava zelene – schválenie prijatia bankového úveru
5. Informácia o plnení uznesení
6. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Vieska
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2020
8. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2020
9. Správa o plnení plánu práce za rok 2020
10. Zápis významných skutočností za rok 2020 do obecnej kroniky
11. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska
12. Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: - Marcela Hudecová
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Vladimír Makovník, Iveta Orlayová
Návrhová komisia:
Miroslav Husár, Miroslav Nociar, Vladimír Makovník,
Zapisovateľka:
Ing. Anna Makovníková
Hlasovanie:

za: 4, 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 1. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4, Miroslav Husár, 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. Realizácia projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska „
SO 02 – Úprava zelene – schválenie prijatia bankového úveru
5. Informácia o plnení uznesení
6. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Vieska
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2020
8. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2020
9. Správa o plnení plánu práce za rok 2020
10. Zápis významných skutočností za rok 2020 do obecnej kroniky
11. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska
12. Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
K bodu 4. Realizácia projektu : „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci
Vieska „ SO 02 – Úprava zelene – schválenie prijatia bankového úveru
Hlavná kontrolórka obce Vieska, Ing. Slávka Čerpáková, predniesla poslancom OZ vo
Vieske kladné stanovisko k čerpaniu krátkodobého úveru a to na projekt „ Výstavba
miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska „ na stavebný objekt „ Úprava verejnej
zelene v obci Vieska“ vo výške 33.842,31 €.
Starostka obce Ing. Anna Makovníková predložila poslancom ponuku pre obec Vieska, ktorú
vypracoval Patrik Tužinský, firemný bankár Prima banky na prijatie úveru vo výške
33.842,31 €, na prefinancovanie projektu „ Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov
v obci Vieska „ – stavebný objekt „ Úprava verenej zelene v obci Vieska „ Jedná sa
o municipálny úver – Eurofondy – ( termínovaný úver ), splatnosť úveru 1 rok. Úver bude
splatený z dotácie z PPA po preplatení konečnej faktúry.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
kladné stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu krátkodobého úveru
2. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 33.842,31 € na projekt „ Výstavba miestnych komunikácií –
chodníkov v obci Vieska „ na stavebný objekt „ Úprava verejnej zelene v obci Vieska“
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Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Informáciu o plnení uznesení predložila starostka obce Ing. Anna Makovníková, ktorá
informovala poslancov OZ, že v Dolnej Strehovej, v ambulancii detského lekára, Obec
Dolná Strehová zriadila Mobilné odberné miesto – MOM, v ktorom sa bude vykonávať
testovanie občanov.
MOM Dolná Strehová zastrešuje celý mikroregión, testovanie sa bude vykonávať každý
utorok od 15.00 hod – do 18.00 hod. , štvrtok od 15.00 hod. – do 18.00 hod, a v sobotu od
8.00 hod. – do 12.00 hod. Na testovanie je potrebné zaregistrovať sa vopred, prostredníctvom
registračného formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce Dolná Strehová.
Starostka informovala poslancov OZ, že objednala pre všetkých občanov obce respirátory –
FFP2, dezinfekciu a ochranné obleky. Občanom sa respirátory rozdajú do domácností.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 2 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o zriadení MOM v Dolnej Strehovej
b) Informáciu o zakúpení a distribúcie respirátorov
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vieska
Poslancom OZ vo Vieske bol predložený návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
v obci Vieska, nakoľko súčasnej kontrolórke Ing. Čerpákovej končí funkčné obdobie dňa 14.
apríla 2021. Poslanci OZ vo Vieske postupovali podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Voľba hlavného kontrolóra
sa uskutoční 12. apríla 2021 o 16.00 hod. v budove Obecného úradu vo Vieske na 2.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vieske.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 3 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Vieska na deň 12.04.2021 o 16.00 hod v budove Obecného
úradu obce Vieska na 2. zasadnutí OZ vo Vieske.
2. určuje
úväzok : 0,058 ( 10,08 hod. za mesiac )
Hlasovanie:

za: 4, 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 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2020
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o hospodárení obce Vieska za rok 2020
predložila poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 4 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2020
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 8. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2020
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Správu o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Vieska za rok 2020.
Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb v územnom obvode obce
Vieska, poslanci Obecného zastupiteľstva obce Vieska vyhlasujú spokojnosť s poskytovaním
sociálnych služieb.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 -5 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2020
2. vyhlasuje
spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb v územnom obvode obce Vieska
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Správa o plnení plánu práce za rok 2020
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske plán práce za rok 2020. Poslanci OZ vo
Vieske zhodnotili plnenie tohto plánu nasledovne :
Splnené práce z plánu :
Investičné projekty veľkého rozsahu:
 Dobudovala sa časť splaškovej kanalizácie :
- 11 metrov potrubia na Zberači „AC“, 1 kus kanalizačnej šachty a osadila sa
kanalizačná odbočka v počte 1 kus. Na tomto zberači sa zrealizovala 1 kus
prípojky o dĺžke 7 metrov.
- 40 metrov potrubia na Zberači „AD“ , 1 kus kanalizačnej šachty a osadili sa
kanalizačné odbočky v počte 2 kusy. Na tomto zberači sa zrealizovali 2 kusy
prípojok o dĺžke 14 metrov.
Investičné projekty malého rozsahu:
 Elektroinštalácia prístrešku pri KD, vypracovanie GP a zápis do katastra
nehnuteľností, kolaudácia prístrešku pri KD.

4

 Doplnenie mobiliáru kultúrneho domu a to : 25 kusov stolov, 70 kusov stoličiek
a prepravný vozík.
 Zriadenie skladu pri KD.
 Obnova vianočného osvetlenia na stromček.
Rozvoj obce :
Boli splnené všetky body rozvoja obce.
Na verejné priestranstvá sa zakúpili a rozmiestnili odpadkové koše v počte 11 kusov, do
prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie sa zakúpilo kalové čerpadlo, v priestoroch
kultúrneho domu sa vymenilo 5 kusov WC.
V oblasti riadenia obce zriadená webová stránka obce sa aktualizuje. V oblasti sociálnej boli
vo väčšej miere splnené všetky body. V oblasti kultúry a športu v dôsledku pandémie COVID
19 sa konalo len divadelné predstavenie pri príležitosti MDŽ a to 8. marca 2020.
Nesplnené práce z plánu :
Investičné projekty veľkého rozsahu:
 Realizácia projektu verejnej zelene popri štátnej ceste a novovybudovaného chodníka
– realizácia projektu je podmienená opravou cesty II/591
V oblasti riadenia obce neboli zvolané verejné hovory a v oblasti kultúry a športu neboli
organizované kultúrne a športové aktivity z dôvodu pandémie COVID 19.
Uznesenie č. 1 - 6 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie plnenia plánu práce za rok 2020
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 10. Zápis významných skutočností za rok 2020 do obecnej kroniky
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce, Ing. Anna Makovníková, prehľad
významných skutočností za rok 2020, ktoré sa zapíšu do obecnej kroniky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 7 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zápis významných skutočností za rok 2020 do obecnej kroniky
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 11. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vieska
Návrh VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Vieska predložila starostka obce, ktorý bol vypracovaný podľa Zákona č.
79/2015 Z. z. v z. n. p. a podľa metodických pomôcok. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní

5

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vieska bol
zverejnený na webovej stránke obce a v oznamovacej tabuli dňa 15.02.2021. V lehote 15 dní,
t. j. do 1. marca 2021 neboli podané pripomienky od občanov obce Vieska.
Týmto VZN sa ruší VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Vieska zo dňa 10.06.2016.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 – 8 /2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. schvaľuje
VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska.
2. ruší
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska zo dňa 10.06.2016.
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 12. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila starostka obce Ing. Anna Makovníková, ktorá predložila poslancom
OZ vo Vieske výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Vieska za rok 2020,
ktorá je 27,61 %.
Ďalej predložila zoznam neplatičov poplatku za komunálny odpad a za stočné za roky 2019
a 2020.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 9 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
odporúča
Zverejniť zoznam neplatičov za roky 2019 – 2020 na úradnej tabuli v obci
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 13. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
kladné stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu krátkodobého úveru
2. schvaľuje
prijatie úveru vo výške 33.842,31 € na projekt „ Výstavba miestnych komunikácií –
chodníkov v obci Vieska „ na stavebný objekt „ Úprava verejnej zelene v obci Vieska“
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Uznesenie č. 1 - 2 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o zriadení MOM v Dolnej Strehovej
b) Informáciu o zakúpení a distribúcie respirátorov
Uznesenie č. 1 - 3 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
2. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Vieska na deň 12.04.2021 o 16.00 hod v budove Obecného
úradu obce Vieska na 2. zasadnutí OZ vo Vieske.
3. určuje
úväzok : 0,058 ( 10,08 hod. za mesiac )
Uznesenie č. 1 - 4 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2020
Uznesenie č. 1 -5 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2020
2. vyhlasuje
spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb v územnom obvode obce Vieska
Uznesenie č. 1 - 6 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie plnenia plánu práce za rok 2020
Uznesenie č. 1 - 7 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zápis významných skutočností za rok 2020 do obecnej kroniky
Uznesenie č. 1 – 8 /2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. schvaľuje
VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska.
2. ruší
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Vieska zo dňa 10.06.2016.
Uznesenie č. 1 - 9 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
odporúča
Zverejniť zoznam neplatičov za roky 2019 – 2020 na úradnej tabuli v obci
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K bodu 14. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 1. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

Overovatelia:

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

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