Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 21. septembra 2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
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 4. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 9/2018, č. 10/2018 a č.
11/2018
7. Dotácia z MF SR
8. Stretnutie Viesok na Slovensku – zhodnotenie akcie
9. Posedenie s dôchodcami
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Janka Sujová - PN.
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: Vladimír Makovník, Marcela Hudecová
Návrhová komisia:
Miroslav Husár, Iveta Orlayová, 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)

K bodu 3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
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Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Zahájenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Interpelácie
Informácia o plnení uznesení
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 9/2018, č. 10/2018 a č.
11/2018
7. Dotácia z MF SR
8. Stretnutie Viesok na Slovensku – zhodnotenie akcie
9. Posedenie s dôchodcami
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 ukončení stavby: Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska
a vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3.09.2018,
- o spracovávaní dokumentov potrebných k žiadosti o platbu na PPA,
- o získaní povolení na zvláštne užívanie cesty II/591, na dočasné dopravné značenia
a na čiastočnú uzávierku cesty II/591 na obdobie od 15.09.2018 do 31.10.2018 počas
realizácii stavby: Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska, SO 02
– Úprava verejnej zelene.
- že dňa 27.07.2018 sa v kultúrnom dome vo Vieske konal festival HAH ( hraný
amatérsky humor). O 17.00 hod. bolo slávnostné otvorenie, po ktorom nasledovali
vystúpenia komických skupín, ľudových rozprávačov a hudobných produkcií.
Účastníkom bolo podávané občerstvenie. Obec Vieska bola jedným zo sponzorov
tejto akcie. HAH pokračoval v dňoch 28. – 29. júla v Dolnej Strehovej a na kúpalisku
Aquatermal Dolná Strehová. Za prenájom kultúrneho domu zaplatilo Hontianskoipeľské osvetové stredisko 50,00 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o ukončení stavby: Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci
Vieska a vydaní kolaudačného rozhodnutia.
2. Informáciu o spracovávaní dokumentov potrebných k žiadosti o platbu na PPA.
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3. Informáciu o získaní povolení potrebných na zahájenie prác na stavbe: Výstavba
miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska, SO 02 – Úprava verejnej zelene.
4. Informáciu o priebehu HAH-u.
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. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 9/2018, č. 10/2018
a č. 11/2018
Starostka obce predložila poslancom:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 9/2018
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 260,00 €
zdroj : 41
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
VÝDAVKY : v celkovej sume 260,00 €
zdroj 41, v celkovej sume 820,00 €
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
zdroj 41, v celkovej sume – 560,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

v sume

260,00 €

651 002,
637 005 1,
633 006,
633 016 ,
625 003 ,
637 005 ,

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

100,00 €
110,00 €
450,00 €
10,00 €
50,00 €
100,00 €

rozpočtu 642 006 ,
rozpočtu 633 006 ,
rozpočtu 633 010 ,

v sume
v sume
v sume

- 10,00 €
- 470,00 €
- 80,00 €

2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 10/2018
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 87812,00 €
zdroj : 41
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume
zdroj : 52
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 513 001,
v sume
VÝDAVKY : v celkovej sume 87812,00 €
zdroj 41, v celkovej sume 2337,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005,
v sume
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 1,
v sume
zdroj 52, v celkovej sume 5070,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005,
v sume

1771,00 €
86040,00 €
566,00 €
1771,00 €
5070,00 €
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Kapitálový výdavok, zdroj 41, v celkovej sume 80405,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 001 ,

v sume

80405,00 €

3. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 11/2018
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY : v celkovej sume 19650,00 €
zdroj : 41, v celkovej sume 1650,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 243,

v sume
v sume

1630,00 €
20,00 €

Kapitálový príjem, zdroj : 131H, v celkovej sume 18000,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003 1,
v sume

1630,00 €

VÝDAVKY : v celkovej sume 19650,00 €
zdroj 41, v celkovej sume 2000,00 €
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
zdroj 41, v celkovej sume – 350,00 €
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu

637 005 3,
637 004 1,
637 005 1,
632 001 ,
631 001 ,
637 001 ,

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

121,00 €
300,00 €
611,00 €
634,00 €
303,00 €
31,00 €

635 006 ,
642 015 ,

v sume
v sume

- 150,00 €
- 200,00 €

Kapitálový príjem, zdroj : 131H, v celkovej sume 18000,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 005 3,

v sume

18000,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 2 / 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 9 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 260,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 260,00 €
b) Rozpočtové opatrenie č. 10 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, zdroj 52, bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 87812,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume
87812,00 €
c) Rozpočtové opatrenie č. 11 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, zdroj 131H, bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 19650,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 19650,00 €

4

Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Marcela Hudecová,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0
počet (mená)
zdržal sa: 0
počet (mená)
K bodu 7. Dotácia z MF SR
Pracovníčka obecného úradu vo Vieske Anna Makovníková predložila poslancom OZ vo
Vieske informáciu o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 258 zo dňa 31. mája
2018 v sume 18 000,00 €, na kapitálové výdavky na akciu Odvodnenie cintorína a príjazdovej
cesty.
Starostka informovala poslancov OZ vo Vieske o zahájení prác na akciu výrobou žľabov.
Realizačné práce budú prebiehať v mesiaci október 2018.
Hlasovanie:

za: 4,

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
informáciu o dotácii z MF SR.
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. Stretnutie Viesok na Slovensku – zhodnotenie akcie
Starostka informovala poslancov OZ vo Vieske, že v dňa 30.06.2018 sa uskutočnil 11. ročník
Stretnutia Viesok na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnilo 43 občanov, doprava bola
zabezpečená autobusom Gabriela Rác – Clarins Travel z Veľkého Krtíša.
Stretnutie Viesok na Slovensku sa konalo v Ladomerskej Vieske. Po príchode účastníkov sa
konal sprievod obcou z námestia v Ladomeri na futbalový štadión vo Vieske, kde prebehlo
slávnostné otvorenie 11. ročníka. Celý priebeh podujatia moderoval Štefan Skrúcaný.
Účastníci stretnutia mali možnosť navštíviť Šášovský hrad, mohli si pozrieť Trial schow Jána
Kočiša – cyklistu, vystúpenie sokoliarov a rôzne iné atrakcie. V katolíckom kostole Krista
Kráľa sa konala slávnostná svätá omša. Vydarené stretnutie bolo zavŕšené veľkolepým
ohňostrojom a spoločným posedením obcí spojené s tanečnou zábavou s hudobným
vystúpením hudobnej skupiny ZH BAND.
Občania obce sa na podujatí Stretnutie Viesok na Slovensku zapojili do súťaží a čestne
reprezentovali našu obec. Vladimír Makovník a Ing. Vladimír Makovník sa umiestnili na 3.
mieste v tenise, Miroslav Husár a Karol Bokroš sa umiestnili na 2. mieste v stolnom tenise,
Miroslav Mišány a Marek Klátik sa umiestnili na 2. mieste v hre PETANQUE. Najcennejšiu
cenu a to 1. miesto získali v hre MOLKKY Gabriela Sujová a Rastislav Jágerský. Našu obec
reprezentovali Vladimír Tancík, Ján Hudec a Dominik Jamber v drobných súťažiach, ktoré
pozostávali z troch disciplín a to : jazda zručnosti s fúrikom, navrecovanie kukurice a dojenie.
Účastníkom sa 11. ročník Stretnutia Viesok na Slovensku veľmi páčil a boli len pozitívne
ohlasy.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 4 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie 11. ročníka Stretnutia Viesok na Slovensku
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K bodu 9. Posedenie s dôchodcami
Poslanci OZ vo Vieske určili dátum akcie Posedenie s dôchodcami na deň 21.10.2018 o 15.00
hod. v kultúrnom dome vo Vieske. Na tejto akcii vystúpia ochotníci z Poltára s divadelnou
veselohrou „ Pestúnky „. Obec zaplatí za divadelnú hru 170,00 € divadelným ochotníkom
z Poltára, preplatí im náklady na dopravu 30,00 € 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 ) pre každého starobného dôchodcu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) termín Posedenia s dôchodcami: 21.10.2018 o 15.00 hod.
b) zakúpenie darčeka ( kalendár ) pre každého starobného dôchodcu
K bodu 10. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
Uznesenie č. 4 - 1 / 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o ukončení stavby: Výstavba miestnych komunikácií – chodníkov v obci
Vieska a vydaní kolaudačného rozhodnutia.
2. Informáciu o spracovávaní dokumentov potrebných k žiadosti o platbu na PPA.
3. Informáciu o získaní povolení potrebných na zahájenie prác na stavbe: Výstavba
miestnych komunikácií – chodníkov v obci Vieska, SO 02 – Úprava verejnej zelene.
4. Informáciu o priebehu HAH-u.
Uznesenie č. 4 - 2 / 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 9 /2018

povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 260,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 260,00 €
b) Rozpočtové opatrenie č. 10 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, zdroj 52, bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 87812,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 87812,00 €
c) Rozpočtové opatrenie č. 11 /2018
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, zdroj 131H, bežný rozpočet,
kapitálový rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 19650,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 19650,00 €

Uznesenie č. 4 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
informáciu o dotácii z MF SR.
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Uznesenie č. 4 - 4 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
zhodnotenie 11. ročníka Stretnutia Viesok na Slovensku
Uznesenie č. 4 - 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
c) termín Posedenia s dôchodcami: 21.10.2018 o 15.00 hod.
d) zakúpenie darčeka ( kalendár ) pre každého starobného dôchodcu
K bodu 11. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 4. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.30 hod.

Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

Overovatelia:
Vladimír Makovník
....................................................

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