Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 13. februára 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová, Janka Sujová
Neprítomní:
Janka Sujová - PN
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. Smernica pre verejné obstarávanie
7. Smernica pre vybavovanie sťažností
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1 /2018
9. Výstavba chodníka
10. Stavba prístrešku pri KD
11. Žiadosť na MFSR
12. Kultúrne podujatie
13. Oprava prečerpávacej stanice – kanalizácia, návrh na zmenu Rozpočtovým
opatrením
č. 2/2018
14. Webová stránka obce
15. Správa o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2017
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. 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: Marcela Hudecová, Miroslav Husár
Návrhová komisia:
Iveta Orlayová, Anna Makovníková, Vladimír Makovník
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 1. 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:
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. Smernica pre verejné obstarávanie
7. Smernica pre vybavovanie sťažností
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1 /2018
9. Výstavba chodníka
10. Stavba prístrešku pri KD
11. Žiadosť na MFSR
12. Kultúrne podujatie
13. Oprava prečerpávacej stanice – kanalizácia, návrh na zmenu Rozpočtovým
opatrením
č. 2/2018
14. Webová stránka obce
15. Správa o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2017
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
Hlasovanie:

za: 4,

K bodu 5. Informácia o plnení uznesení
Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov OZ vo Vieske, že poslanec Miroslav
Husár odstránil problém používania elektrických spotrebičov v kuchyni a to tak, že napojil
nové zásuvky v kuchyni na voľný istič v rozvodnej skrini. V Ústredni káblovej televízie
zapojil lištu zo zásuvkami.
Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov OZ vo Vieske, že vianočný stromček
sa rozsvietil 5. decembra.
25 občanov obce privítali Nový rok 2018 ohňostrojom a pripili si na zdravie šampanským.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 1 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o napojení nových zásuviek v priestoroch kuchyne a Ústredni káblovej
televízie.
b) Informáciu o rozsvietení vianočného stromčeka a privítaní nového roka.
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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. Smernica pre verejné obstarávanie
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske vypracovanú Smernicu č. 2/2018
upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Vieska pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže
návrhov.
Starostka obce požiadala poslancov o schválenie sumy na priamy nákup tovaru.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
Smernicu č. 2/2018 upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Vieska pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb a súťaže návrhov.
b) schvaľuje
Starostke obce priamy nákup tovaru v sume 2.500,00 €
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. Smernica pre vybavovanie sťažností
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske vypracovanú Smernicu č. 1/2018
upravujúcu postup obce Vieska pri vybavovaní sťažností.
Obec je povinná upraviť vybavovanie sťažností svojim vnútorným predpisom podľa Zákona
č. 9/2010 Z. z., zriadiť komisiu OZ na prešetrovanie a vybavovanie sťažností.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje
Smernicu č. 1/2018 upravujúcu postup obce Vieska pri vybavovaní sťažností.
b) zriaďuje
Komisiu OZ na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zložení :
1. Iveta Orlayová
2. Miroslav Husár
3. Marcela Hudecová
Náhradník : Vladimír Makovník
c) ukladá
Starostke obce oboznámiť so Smernicou č. 1/2018 upravujúcou postup obce Vieska pri
vybavovaní sťažností zamestnancov obce.
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Hlasovanie:

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

K bodu 8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2018
Starostka obce predložila poslancom
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 3611,00 €
zdroj : 1AC1, v celkovej sume 1594,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu
zdroj : 1AC2, v celkovej sume 281,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu
zdroj : 131H, v celkovej sume 1736,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu

312 002 1,
312 002 2,

v sume
v sume

453,00 €
1141,00 €

312 002 1,
312 002 2,

v sume
v sume

80,00 €
201,00 €

312 001 1,
312 001 2,

v sume
v sume

1065,00 €
671,00 €

VÝDAVKY : v celkovej sume 3611,00 €
zdroj 1AC1, v celkovej sume 1594,00 €
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
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, zdroj 1AC2, v sume 281,00 €
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
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, zdroj 131H, v sume 1736,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

611,
621,
625 001,
625 002,
625 003,
625 004,
625 005,
625 007,
633 006,
633 010,

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

343,00 €
15,00 €
6,00 €
52,00 €
3,00 €
12,00 €
4,00 €
18,00 €
856,00 €
285,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

611,
621,
625 001,
625 002,
625 003,
625 004,
625 005,
625 007,
633 006,
633 010,

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

59,00 €
2,00 €
1,00 €
10,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €
4,00 €
151,00 €
50,00 €

rozpočtu 611,
rozpočtu 633 006,

v sume
v sume

1065,00 €
671,00 €
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 4 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 1 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AC1, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1594,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1594,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AC2, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 281,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 281,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 131H, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1736,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1736,00 €

Hlasovanie:

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

K bodu 9. Výstavba chodníka
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce:
a) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 86040,11
€ na projekt : Výstavba miestnych komunikácií - chodníkov v obci Vieska,
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Opatrenie 7, Podopatrenie 7.2, Aktivita 1 –
výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov
a záchytných parkovísk, autobusových zastávok.
b) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 36482,01
€ na projekt : Úprava verejnej zelene v obci Vieska, z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, Opatrenie 7, Podopatrenie 7.2, Aktivita 3 – zlepšenie vzhľadu obcí – úprava
a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Starostka obce informovala poslancov OZ vo Vieske, že obec pristúpi k realizácii projektov
až po podpísaní zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z PPA. Starostka obce bude
priebežne informovať poslancov OZ o realizačných prácach.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 5 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 86040,11
€ na projekt : Výstavba miestnych komunikácií - chodníkov v obci Vieska,
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
b) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 36482,01
€ na projekt : Úprava verejnej zelene v obci Vieska, z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.
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 10. Stavba prístrešku pri KD
Starostka obce Ing. Anna Makovníková navrhla poslancom OZ vybudovať prístrešok pri
kultúrnom dome. Na stavbu prístrešku sa dá vypracovať projektová dokumentácia, ktorá bude
slúžiť ako podklad k stavebnému povoleniu. Po vydaní stavebného povolenia sa pristúpi
k výstavbe, ktorá bude prebiehať svojpomocne.
Pracovníčka obecného úradu informovala poslancov OZ, že dažďové ríny na kultúrnom
dome pretekajú, a aj keď boli opravené lepiacou páskou naďalej pretrváva pretekanie
dažďovej vody a tým dochádza k poškodzovaniu zámkovej dlažby ako aj k podmokaniu
základov kultúrneho domu. Starostka obce navrhla aby sa dažďové ríny vymenili za nové.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 6 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) výmenu dažďových rín na budove kultúrneho domu
b) výstavbu prístrešku pri kultúrnom dome
za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
K bodu 11. Žiadosť na MFSR
Starostka obce Ing. Anna Makovníková navrhla poslancom OZ podať žiadosť na MFSR do
31.03.2018 na projekt : Odvodnenie cintorína a príjazdovej cesty. Celkové náklady na projekt
sú 15.485,22 €. Maximálna výška požadovanej dotácie z MFSR je 13.500,00 €. V roku 2018
by mala obec žiadať maximálnu výšku dotácie.
Hlasovanie:

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 7 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
odporúča
podať žiadosť o dotáciu na MFSR na projekt Odvodnenie cintorína a príjazdovej cesty vo
výške 13.500,00 €.
za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
K bodu 12. Kultúrne podujatie
Poslanci OZ vo Vieske schválili organizáciu kultúrneho podujatia – divadelnú veselohru so
spevmi z dedinského prostredia „ Bola že to svadba „ , na deň 25.03.2018 o 16.00 hod.
v kultúrnom dome vo Vieske. Vstupné pre občanov na túto divadelnú hru bude bezplatné.
Obec zaplatí za divadelnú hru 170,00 € divadelným ochotníkom z Poltára, preplatí im náklady
na dopravu a zabezpečí malé občerstvenie pre ochotníkov.
Hlasovanie:

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 8 / 2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
organizáciu kultúrneho podujatia
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Hlasovanie:

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

K bodu 13. Oprava prečerpávacej stanice - kanalizácia
Pracovníčka Obecného úradu, Anna Makovníková, informovala poslancov OZ vo Vieske, že
v januári sa pokazilo kalové čerpadlo v prečerpávacej stanici. Poslanec Miroslav Husár toto
čerpadlo opravil, no navrhol aby sa zakúpilo nové kalové čerpadlo a tiež náhradný istič.
Nakoľko sa jednalo o vážnu havarijnú situáciu, starostka informovala poslancov o tomto
stave, poslanci schválili zakúpiť typizované kalové čerpadlo. Obec objednala typizované
kalové čerpadlo z CZ Pumpy s.r.o. z Českej republiky v cene 776,00 €.
Starosta obce predložila poslancom
Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - povolené prekročenie výdavkov viazané na
príjmy z čerpania rezervného fondu
zdroj : 46
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 454 001 v sume
800,00 €
v celkovej sume 800,00 €
zdroj : 46
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006 , v sume
800,00 €
v celkovej sume 800,00 €
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 9 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) zakúpenie typizovaného kalového čerpadla
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - povolené prekročenie výdavkov viazané na príjmy
z čerpania rezervného fondu v sume 800,00 €
Hlasovanie:

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

K bodu 14. Webová stránka obce
Pracovníčka obecného úradu, pani Makovníková Anna, oboznámila poslancov OZ vo
Vieske, že podľa pripravovanej novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je obec
povinná od 1.04.2018 mať zriadenú webovú stránku – webové sídlo obce. Webová stránka
obce je dôležitým prezentačným, informačným a komunikačným kanálom, ktorý slúži na
informovanie a zdieľanie dôležitých informácií a oznamov pre občanov, podnikateľov
a návštevníkov obce.
Projekt DCOM, do ktorého sa obec Vieska zapojila, umožňuje zapojeným obciam vytvoriť si
novú webovú stránku. Obec Vieska má cez DCOM zriadenú doménu v tvare
www.vieska.dcom.sk.
Prvým krokom pre zriadenú webovú stránku je napĺňanie webovej stránky obsahom. Po
naplnení sa webová stránka zverejní, aby bola dostupná pre občanov, podnikateľov
a návštevníkov obce.
Počiatočné naplnenie webovej stránky si vyžaduje odborníka v oblasti počítačovej techniky.
Starostka po prieskume trhu oslovila p. Jána Marasa zo Závady na predloženie cenovej
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ponuky za počiatočné naplnenie webovej stránky obce. Pán Maras predložil cenovú ponuku
v sume 10,00 € za hodinu práce. Vykonaná práca sa bude fakturovať štvrťročne.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 10 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
spracovanie webovej stránky obce externe a to p. Marasom za sumu 10,00 €/1 hod.
Hlasovanie:
za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
K bodu 15. Správa o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za
rok 2017
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti a o hospodárení obce Vieska za rok 2017
predložila poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 11 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2017
Hlasovanie:

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

K bodu 16. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila p. Makovníková – pracovníčka obecného úradu, ktorá navrhla
poslancom OZ zhotoviť podušky na lavice do domu smútku a tiež oddeliť závesom schodisko
na javisko od sály kultúrneho domu.
Poslanci schválili zakúpiť molitan v hrúbke 3 cm, na poťah sa použije látka zo závesu
obecného úradu.
Marcela Hudecová navrhla požiť staré garniže, ktoré má doma, na uchytenie závesu. Miroslav
Husár sa podujal na zhotovenie uchytenia závesu.
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, ktorá navrhla zakúpiť plechovú garáž, ktorá by
slúžila ako sklad náradia a bola umiestnená vo dvore obecného úradu. Poslancom predložila
ceny plechových garáží, ktoré získala z internetu. Poslanci schválili nákup plechovej garáže
v jarných mesiacoch od firmy LAMIS, s.r.o. Hronský Beňadik, o rozmeroch 3m x 5,5 m, so
sedlovou strechou, v cene do 600,00 €. Plocha pod garážou sa pripraví aktivačnými
pracovníkmi.
Do diskusie sa prihlásila p. Makovníková – pracovníčka obecného úradu, ktorá informovala
poslancov OZ o pripravovanom stretnutí štatutárov obcí Združenia Viesok na Slovensku,
ktoré sa bude konať v dňoch 22. a 23. marca 2018 v Ladomerskej Vieske. Odporučila
poslancom OZ schváliť výrobu upomienkových darčekov.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 1 - 12 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) zhotovenie podušiek do domu smútku
b) oddelenie schodiska na javisko závesom
c) zakúpenie plechovej garáže
d) výrobu upomienkových darčekov
za: 4, Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
K bodu 17. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 1 - 1 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o napojení nových zásuviek v priestoroch kuchyne a Ústredni káblovej
televízie.
b) Informáciu o rozsvietení vianočného stromčeka a privítaní nového roka.
Uznesenie č. 1 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
Smernicu č. 2/2018 upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Vieska pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb a súťaže návrhov.
b) schvaľuje
Starostke obce priamy nákup tovaru v sume 2.500,00 €
Hlasovanie:

Uznesenie č. 1 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
d) schvaľuje
Smernicu č. 1/2018 upravujúcu postup obce Vieska pri vybavovaní sťažností.
e) zriaďuje
Komisiu OZ na prešetrovanie a vybavovanie sťažností v zložení :
4. Iveta Orlayová
5. Miroslav Husár
6. Marcela Hudecová
Náhradník : Vladimír Makovník
f) ukladá
Starostke obce oboznámiť so Smernicou č. 1/2018 upravujúcou postup obce Vieska pri
vybavovaní sťažností zamestnancov obce.
Uznesenie č. 1 - 4 / 2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 1 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AC1, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1594,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1594,00 €
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povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 1AC2, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 281,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 281,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 131H, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 1736,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1736,00 €

Uznesenie č. 1 - 5 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 86040,11
€ na projekt : Výstavba miestnych komunikácií - chodníkov v obci Vieska,
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
b) Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 36482,01
€ na projekt : Úprava verejnej zelene v obci Vieska, z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry.
Uznesenie č. 1 - 6 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) výmenu dažďových rín na budove kultúrneho domu
b) výstavbu prístrešku pri kultúrnom dome
Uznesenie č. 1 - 7 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
odporúča
podať žiadosť o dotáciu na MFSR na projekt Odvodnenie cintorína a príjazdovej cesty vo
výške 13.500,00 €.
Uznesenie č. 1 - 8 / 2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
organizáciu kultúrneho podujatia
Uznesenie č. 1 - 9 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) zakúpenie typizovaného kalového čerpadla
b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - povolené prekročenie výdavkov viazané na príjmy
z čerpania rezervného fondu v sume 800,00 €
Uznesenie č. 1 - 10 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
spracovanie webovej stránky obce externe a to p. Marasom za sumu 10,00 €/1 hod.
Uznesenie č. 1 - 11 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o vnútornej kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za rok 2017
Uznesenie č. 1 - 12 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) zhotovenie podušiek do domu smútku
b) oddelenie schodiska na javisko závesom
c) zakúpenie plechovej garáže
d) výrobu upomienkových darčekov
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K bodu 18. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 1. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

Marcela Hudecová
....................................................

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