Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 10. septembra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
Neprítomní:
Marcela Hudecová
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 5. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2019
7. Predaj bytu
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.5/2019, č.6/2019 a č.7/2019
9. Posedenie s dôchodcami
10. Stretnutie Viesok na Slovensku- zhodnotenie akcie
11. Diskusia
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Miroslav Nociar a Iveta Orlayová
Návrhová komisia:
Anna Makovníková, Vladimír Makovník, Miroslav Husár
Zapisovateľka:
Anna Makovníková

Hlasovanie:

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

počet (mená)
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K bodu 3. Návrh programu 5. 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,
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

počet (mená)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Návrh programu 5. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2019
7. Predaj bytu
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č.5/2019, č.6/2019 a č.7/2019
9. Posedenie s dôchodcami
10. Stretnutie Viesok na Slovensku- zhodnotenie akcie
11. Diskusia
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Informáciu o plnení uznesení predložila Anna Makovníková, ktorá informovala poslancov
OZ:
1. Do kancelárie obecného úradu vo Vieske bol zakúpený orezávač papiera a laminátor.
Pracovníčka Obecného úradu vo Vieske vyrobila a vydala 85 kusov Kariet obce Vieska
na rok 2019 občanom obce Vieska. Cena za 1 kartu bola 0,20 € a do pokladne sa vybralo
17,00 €.
2. Obec Vieska zabezpečila dovoz kompostérov z Pôtra v počte 61 kusov. Od 8. júla do 12.
júla pracovníčka obecného úradu rozdala občanom kompostéry, na základe Preberacieho
protokolu o odovzdaní a prevzatí záhradného kompostéra, podľa veľkostí, ktoré boli
určené na základe výmery pozemkov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 1 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o výrobe a vydaní Kariet obce Vieska na rok 2019
2. Informáciu o dovoze a vydaní 61 kusov kompostérov občanom obce

2

Hlasovanie:

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

počet (mená)

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok
2019
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o hospodárení obce Vieska za 1. polrok
2019 predložila poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 2 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti a o hospodárení obce Vieska za 1. polrok 2019
Hlasovanie:

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

počet (mená)

K bodu 7. Predaj bytu
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske, že dňa
10.9.2019 bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti
v katastrálnom území Vieska - byt č. 5, číslo vchodu 1, súpisné číslo stavby č. 39 ( bytovka )
na pozemku registra C KN 45/5 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 42/344 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v prospech Obce Vieska v podiele 1/1.
Starostka obce navrhla poslancom OZ odpredať byt, nakoľko tento byt je značne
zdevastovaný a investícia na opravu by bola neekonomická, považuje tento byt ako záťaž
a z tohto dôvodu je pre obec prebytočným majetkom.
Poslanci OZ vo Vieske skonštatovali, že je nevýhodné investovať do bytu v danej lokalite
nakoľko aj celá budova je značne zdevastovaná a tým je tento byt pre obec prebytočným
majetkom. Poslanci OZ na podnet hlavnej kontrolórky obce odporučili starostke, aby sa
obrátila na advokáta v okrese za účelom zaujatia stanoviska k predaju majetku obce (bytu č. 5
v bytovke č. 39 ), prípadne vypracovania podkladov pre zvolenú formu predaja majetku obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 3 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
informáciu o povolenom vklade vlastníckeho práva k bytu č. 5, stavby súpisné číslo 39
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach.
b) odporúča
starostke obce, obrátiť sa v okrese na advokáta za účelom zaujatia stanoviska k predaju
majetku obce, prípadne vypracovania podkladov pre zvolenú formu predaja majetku obce
Hlasovanie:

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

počet (mená)
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K bodu 8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 5/2019, č. 6/2019 a
č. 7/2019
Starostka obce predložila poslancom:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 1AG1 v sume 4598,00 € ( kapitálový príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 002 1,
v sume 4598,00 €
zdroj : 1AG2 v sume 1533,00 € ä kapitálový príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 002 1,
v sume 1533,00 €
zdroj : 41 v sume 273,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume
273,00 €
Príjmy v celkovej sume 6.404,00 €
VÝDAVKY
zdroj 41, v celkovej sume 273,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 016,
v sume
150,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 003,
v sume
23,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006,
v sume
148,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006 1,
v sume - 48,00 €
Výdavky v celkovej sume 273,00 €
2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 398,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume
400,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 002 1,
v sume - 2,00 €
zdroj : 52 v sume 2500,00 € ( kapitálový príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 513 002,
v sume 2500,00 €
Príjmy v celkovej sume 2.898,00 €
VÝDAVKY
zdroj 41, v celkovej sume 398,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 004,
v sume
320,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 631 001,
v sume
78,00 €
zdroj 52, v celkovej sume 2500,00 € ( kapitálový výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 712 001,
Výdavky v celkovej sume 2.898,00 €

v sume

2500,00 €

3. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 310,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume
280,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 243,
v sume
30,00 €
Príjmy v celkovej sume 310,00 €
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VÝDAVKY
zdroj 41, v celkovej sume 310,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
Výdavky v celkovej sume 310,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

633 004,
632 001,
632 001,
632 001,
632 001,

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

30,00 €
25,00 €
100,00 €
100,00 €
55,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 4 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 273,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 273,00 €
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41
zvýšenie príjmov v celkovej sume 398,00 €, bežné príjmy
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 398,00 €, kapitálové výdavky
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 52, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 2500,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 2500,00 €
c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 310,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 310,00 €

Hlasovanie:

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

počet (mená)

K bodu 9. Posedenie s dôchodcami
Poslanci OZ vo Vieske určili dátum akcie Posedenie s dôchodcami na deň 25.10.2019 o 17.00
hod. v kultúrnom dome vo Vieske. Na tejto akcii vystúpia ochotníci z Divadla Štefana
Kvietika z Dolných Plachtiniec s divadelnou veselohrou „ Pinďúr „. Obec zaplatí za
divadelnú hru 250,00 € a zabezpečí malé občerstvenie pre ochotníkov.
Dôchodcom obce budú zaslané pozvánky domov, v oznamovacej tabuli a na obchode bude
vyvesený plagát. Vstupné pre občanov na túto divadelnú hru bude bezplatné.
Poslanci schválili zakúpenie darčeka – kalendár a čokoládu pre každého starobného
dôchodcu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 5/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) termín Posedenia s dôchodcami: 25.10.2019 o 17.00 hod.
b) zakúpenie darčeka ( kalendár a čokoláda ) pre každého starobného dôchodcu
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Hlasovanie:

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

počet (mená)

K bodu 10. Stretnutie Viesok na Slovensku – zhodnotenie akcie
Starostka informovala poslancov OZ vo Vieske, že dňa 22.06.2019 sa uskutočnil 12. ročník
Stretnutia Viesok na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnilo 23 občanov, doprava bola
zabezpečená autobusom spolu s obcou Gregorova Vieska, JŠ TRAVEL s.r.o. z Lovinobane.
Stretnutie Viesok na Slovensku sa konalo vo Vieske okres Dunajská Streda. Po príchode
účastníkov sa konal sprievod obcou na futbalový štadión, kde prebehlo slávnostné otvorenie
12. ročníka. Účastníci stretnutia mali možnosť navštíviť ZOO Malkia Park a Slovakia Ring,
mohli si pozrieť výstavu obrazov v Materskej škole a vyskúšať lukostreľbu. V dome smútku
sa konala slávnostná svätá omša. Vydarené stretnutie bolo zavŕšené ohňostrojom a spoločným
posedením obcí spojené s tanečnou zábavou s DJ Denisom.
Občania obce sa na podujatí Stretnutie Viesok na Slovensku zapojili do súťaží a čestne
reprezentovali našu obec. Miroslav Husár a Karol Bokroš sa umiestnili na 3. mieste
v stolnom tenise. Našu obec reprezentovali Janka Sujová a Milan Makovník v streľbe zo
vzduchovky ( umiestnili sa na 4. mieste ), Miroslav Mišány a Ján Hudec reprezentovali našu
obec v športovej disciplíne – požiarny útok, Vladimír Tancík a Ján Hudec hrali futbal za
Gregorovu Viesku.
Účastníkom sa 12. ročník Stretnutia Viesok na Slovensku veľmi páčil a boli len pozitívne
ohlasy.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 6 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie 12. ročníka Stretnutia Viesok na Slovensku
Hlasovanie:
za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Miroslav Nociar, Iveta Orlayová,
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

počet (mená)

K bodu 11. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila pracovníčka obecného úradu, Anna Makovníková, ktorá
informovala poslancov OZ, že treba upraviť plochu pod plechovú garáž. Poslanci OZ navrhli
upraviť plochu pod plechovú garáž v rámci aktivačnej činnosti.
K bodu 12. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 5 - 1 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o výrobe a vydaní Kariet obce Vieska na rok 2019
2. Informáciu o dovoze a vydaní 61 kusov kompostérov občanom obce
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Uznesenie č. 5 - 2 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti a o hospodárení obce Vieska za 1. polrok 2019
Uznesenie č. 5 - 3 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
informáciu o povolenom vklade vlastníckeho práva k bytu č. 5, stavby súpisné číslo 39
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach.
b) odporúča
starostke obce, obrátiť sa v okrese na advokáta za účelom zaujatia stanoviska k predaju
majetku obce, prípadne vypracovania podkladov pre zvolenú formu predaja majetku obce
Uznesenie č. 5 - 4 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 5 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 273,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 273,00 €
b) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41
zvýšenie príjmov v celkovej sume 398,00 €, bežné príjmy
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 398,00 €, kapitálové výdavky
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 52, kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 2500,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 2500,00 €
c) schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 310,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 310,00 €

Uznesenie č. 5 - 5/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
c) termín Posedenia s dôchodcami: 25.10.2019 o 17.00 hod.
d) zakúpenie darčeka ( kalendár a čokoláda ) pre každého starobného dôchodcu
Uznesenie č. 5 - 6 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie 12. ročníka Stretnutia Viesok na Slovensku
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K bodu 13. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 5. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.

Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

Overovatelia:
Miroslav Nociar
....................................................

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