Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 10. augusta 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
Janka Sujová - PN

Ďalší prítomní: Slávka Čerpáková Ing., hlavná kontrolórka obce
Anna Makovníková, zamestnankyňa obce
Verejnosť:
....................................................................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vieske
Určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 10. novembra 2018
Určenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu obce Vieska na celé funkčné
obdobie 2018 - 2022
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí
Rekapitulácia uznesení
Záver

K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Janka Sujová - PN
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: Iveta Orlayová, Miroslav Husár
Návrhová komisia:

Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Anna Makovníková,

Zapisovateľka:

Anna Makovníková

Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
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K bodu 3. Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Hlasovanie:

za: 4,

Zahájenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ vo Vieske
Určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 10. novembra 2018
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu obce Vieska na celé funkčné
obdobie 2018 - 2022
6. Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí
7. Rekapitulácia uznesení
1.
2.
3.
4.

K bodu 4. Určenie počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 10. novembra 2018
Starostka obce informovala poslancov OZ vo Vieske, že dňa 10. novembra 2018 sa budú
konať voľby do orgánov samosprávy obcí. Vzhľadom k tomu, že harmonogram organizačnotechnického zabezpečenia pre voľby do orgánov samosprávy obcí bude schválený vládou SR
v druhej polovici augusta, p. Herédyová zaslala na obec prípis s úlohami, ktoré je potrebné
zabezpečiť do 17. augusta 2018.
Poslanci OZ vo Vieske majú za úlohu určiť volebný obvod a počet poslancov obecného
zastupiteľstva vo Vieske na celé volebné obdobie 2018 -2022.
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske určili, že Obecné zastupiteľstvo vo Vieske bude
mať 5 poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom
obvode.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. M1 - 1/ 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
určuje
5 poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vieske na celé volebné obdobie 2018 – 2022, ktorí
sa budú voliť v 1 volebnom obvode.
Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
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K bodu 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie ( úväzku ) starostu obce Vieska na celé
funkčné obdobie 2018 - 2022
Starostka obce Ing. Anna Makovníková predložila poslancom návrh na určenie rozsahu
výkonu funkcie ( úväzku ) starostu obce Vieska na celé funkčné obdobie 2018 – 2022.
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Z. b. rozhoduje o základných
otázkach života obce, najmä je mu vyhradené podľa § 11, ods. 4, písm i ) Zákona č.
369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určiť najneskôr 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Poslanci OZ vo Vieske určili rozsah výkonu funkcie ( úväzok ) starostu obce Vieska : 7 hodín
denne na celé funkčné obdobie 2018 – 2022.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. M1 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
určuje
rozsah výkonu funkcie ( úväzok ) starostu obce Vieska : 7 hodín denne na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022.
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obcí
Starostka obce Ing. Anna Makovníková informovala poslancov OZ vo Vieske, že za
zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenovala Annu Makovníkovú, pracovníčku
obecného úradu vo Vieske, ktorá bude plniť všetky úlohy spojené s voľbami do orgánov
samosprávy obcí.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. M1 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
informáciu o vymenovaní Anny Makovníkovej za zapisovateľku miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na mimoriadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva prijali nasledovné uznesenia
Uznesenie č. M1 - 1 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
určuje
5 poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vieske na celé volebné obdobie 2018 – 2022, ktorí
sa budú voliť v 1 volebnom obvode.
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Uznesenie č. M1 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
určuje
rozsah výkonu funkcie ( úväzok ) starostu obce Vieska : 7 hodín denne na celé funkčné
obdobie 2018 – 2022.
Uznesenie č. M1 - 3 / 2018 :
berie na vedomie
informáciu o vymenovaní Anny Makovníkovej za zapisovateľku miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

Overovatelia:
Iveta Orlayová
....................................................

Miroslav Husár
..............................................
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