Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 26. novembra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová
Neprítomní:
Miroslav Husár
.....................................................................................................
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 6. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020
7. Plán práce na rok 2020
8. Rozpočet obce Vieska na rok 2020 a Rozpočet obce Vieska na roky 2021-2022
9. Plán zasadnutí OZ vo Vieske na rok 2020
10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu CO na roky
2019 – 2022
11. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 8/2019, č.9/2019 a č.10/2019
12. Predaj bytu
13. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2018
14. Diskusia
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Miroslav Husár
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, Vladimír Makovník
Návrhová komisia:
Iveta Orlayová, Anna Makovníková, Miroslav Nociar
Zapisovateľka:
Anna Makovníková
Hlasovanie:

za: 4, Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová, počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 3. Návrh programu 6. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov:
Starostka obce Ing. Anna Makovníková podala pozmeňujúci návrh na doplnenie bodu
programu zasadnutia:
14. Dodatok č. 1 k VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:

za: 4,

Marcela Hudecová, 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 6. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020
7. Plán práce na rok 2020
8. Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2020 a návrh rozpočtu obce Vieska na roky 20212022
9. Plán zasadnutí OZ vo Vieske na rok 2020
10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu CO na roky
2019 – 2022
11. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 8/2019, č.9/2019 a č.10/2019
12. Predaj bytu
13. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2018
14. Dodatok č. 1 k VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. Diskusia
16. Rekapitulácia uznesení
17. Záver
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, že dňa 26.10.2019 sa v kultúrnom dome vo Vieske konalo
posedenie s dôchodcami spojené s vystúpením ochotníckeho divadelného súboru obce Látky,
ktorí sa našim občanom predstavili divadelnou veselohrou Obec roka. Z celkového počtu 39
starobných dôchodcov sa akcie zúčastnilo 18 dôchodcov. Z obce si divadelnú veselohru prišlo
pozrieť 10 občanov. Starostka obce a poslanci OZ skonštatovali, že záujem občanov
o kultúrne podujatie bol veľmi slabý.
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Dôchodcovia obdržali pri príležitosti mesiaca úcty k starším malé darčeky ( dezert a kalendár
s logom obce ). Nezúčastneným dôchodcom pracovníčka obecného úradu Anna Makovníková
odniesla darčeky osobne domov.
Náklady na akciu boli vo výške 321,98 €, z toho občerstvenie pre divadelníkov a za
vystúpenie: 198,52 €, kalendáre, dezerty, tašky a pozvánky : 123,46 €.
Starostka obce Ing. Makovníková, požiadala poslancov, aby pripravili plochu pod garáž.
Poslanci Miroslav Husár a Miroslav Nociar sa podujali na túto úlohu.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že prieskum trhu na zadanie zákazky : Oprava
a údržba miestnych komunikácii zo dňa 26.07.2019 bol neúspešný, nakoľko nebola podaná
ani jedna ponuka.
Ing. Igor Kokavec- stavebný dozor, pripravil podklady pre novú výzvu na predloženie
cenovej ponuky. Nová výzva obsahuje nasledovné práce :
Ulica Hlavná: výšková úprava kanalizačných šácht a sanácia narušeného živičného krytu
okolo šácht, úprava dažďovej kanalizácie osadením BGU žľabu a napojením na jestvujúcu
dažďovú kanalizáciu, vyspravenie výtlkov a nerovností, prečistenie vozovky, sanácia
priečnych a pozdĺžnych trhlín zapílením, resp. obojstranným zapílením živičného krytu,
s prečistením škár a následným zaliatím asfaltovou plastickou zálievkou, osadenie betónových
žľaboviek do cestnej priekopy v križovatke s reg. cestou II/591
Ulica Jednosmerná: kompletná výmena konštrukcie vozovky na konci slepého ramena po PS
ulice, vyspravenie výtlkov a nerovností, prečistenie vozovky, sanácia priečnych a pozdĺžnych
trhlín zapílením, resp. obojstranným zapílením živičného krytu, s prečistením škár
a následným zaliatím asfaltovou plastickou zálievkou,
Súčasťou prác je aj frézovanie živičného krytu, odvoz sute, zemné práce, montáž a po
ukončení prác demontáž prenosného dopravného značenia.
Celkové náklady na opravu miestnych komunikácií podľa nového rozpočtu a výkazu výmer
sú vo výške 12.646,02 €.
Dodávateľ stavby : Opravy miestnych komunikácií v obci Vieska bude vybraný novým
verejným obstarávaním.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 1 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o akcii posedenia s dôchodcami
b) Informáciu o verejnom obstarávaní stavby – oprava a údržba miestnych komunikácií
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020 predložila poslancom OZ vo
Vieske hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 2 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
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schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 7. Plán práce na rok 2020
Poslancom OZ vo Vieske predložila starostka obce z Plánu práce na volebné obdobie 2018 –
2022 vypracovaný Návrh plánu práce na rok 2020. Návrh plánu práce na rok 2020 poslanci
OZ prerokovali a schválili.
Uznesenie č. 6 - 3 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán práce na rok 2020
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 8. Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2020 a návrh rozpočtu obce Vieska na
roky 2021 - 2022
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, predložila poslancom OZ vo Vieske návrh rozpočtu
obce Vieska na roky 2020 – 2022.
Návrh rozpočtu na rok 2020 tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 67.176,00 € a príjmy
kapitálového rozpočtu vo výške 36.483,00 €. Finančné operácie obec nerozpočtuje. Celkové
príjmy sú navrhnuté vo výške 103.659,00 €.
Výdavky tvoria výdavky bežného rozpočtu vo výške 67.176,00 € a kapitálové výdavky vo
výške 36.483,00 €. Celkové výdavky sú navrhnuté vo výške 103.659,00 €.
Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2020 je vytvorený ako vyrovnaný.
Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 sú informatívne a sú vytvorené ako vyrovnané.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 4 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. schvaľuje
Rozpočet obce Vieska na rok 2020 ako vyrovnaný.
2. berie na vedomie
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Vieska na roky 2020 –
2022
b) Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022
Hlasovanie:

za: 4,

Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová, počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 9. Plán zasadnutí OZ vo Vieske na rok 2020
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske návrh plánu zasadnutí OZ vo Vieske na
kalendárny rok 2020. Poslanci OZ vo Vieske upravili návrh plánu zasadnutí OZ vo Vieske na
rok 2020. Poslanci OZ vo Vieske obdržali Plán zasadnutí OZ vo Vieske na kalendárny rok
2020.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia :
Uznesenie č. 6 - 5 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vieske na kalendárny rok 2020
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu
CO na roky 2019 - 2022
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Pokyny na vykonanie inventarizácie
materiálu CO so stavom k 31.12.2019, ktorý vydal Okresný úrad vo Veľkom Krtíši – Odbor
krízového riadenia.
Ďalej predložila poslancom OZ vo Vieske aj návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
so stavom k 31.12.2019 a návrh na zriadenie inventarizačnej komisie, ktorá má vykonať
fyzickú inventarizáciu majetku obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 -6 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
zriaďuje
Komisiu na vykonanie inventarizácií majetku CO a majetku obce Vieska na roky 2019 -2022
v zložení :
1. Iveta Orlayová – predseda
2. Vladimír Makovník – člen
3. Miroslav Husár - člen
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 11. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 8/2019, č. 9/2019
a č. 10/2019
Starostka obce predložila poslancom:
1. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 8/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 41 v sume 10,00 €
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zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 4,
Príjmy v celkovej sume 10,00 €
VÝDAVKY
zdroj 41, v celkovej sume 1110,00 €
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 1110,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

637 014,
637 005 1,
637 004 1,
637 004 5,
632 002,

v sume

v sume
v sume
v sume
v sume
v sume

10,00 €

430,00 €
400,00 €
20,00 €
240,00 €
20,00 €

2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 9/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 111 v sume 8,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 312 012 2,
v sume
8,00 €
zdroj : 41 v sume 280,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 212 003,
v sume
20,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 4,
v sume
10,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 003,
v sume
250,00 €
Príjmy v celkovej sume 288,00 €
VÝDAVKY
zdroj 111, v celkovej sume 8,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zdroj 41, v celkovej sume 280,00 €
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
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
zníženie výdavkov v položke / podpoložke
Výdavky v celkovej sume 288,00 €

rozpočtu 637 027,

v sume

8,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

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

180,00 €
470,00 €
40,00 €
70,00 €
90,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
60,00 €
700,00 €
7,00 €
40,00 €
- 100,00 €
- 300,00 €
- 100,00 €
- 50,00 €
- 250,00 €
- 100,00 €
- 187,00 €
- 500,00 €
- 40,00 €

625 001,
625 002,
625 004,
625 005,
625 007,
631 001,
633 016,
637 026,
637 012 1,
637 011,
637 015,
635 006 2,
632 005,
635 004,
637 005,
637 004 4,
637 035,
637 004,
635 006,
635 010,
635 006 1,
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3. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 10/2019
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY - kapitálové
zdroj : 111 v sume 10000,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 322 001,
v sume
10000,00 €
Príjmy v celkovej sume 10000,00 €
VÝDAVKY - kapitálové
zdroj 111, v celkovej sume 10000,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 713 001,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
Výdavky v celkovej sume 10000,00 €

v sume
v sume

8000,00 €
2000,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 7 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 8 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume
10,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1110,00 €
b) Rozpočtové opatrenie č. 9 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 8,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 8,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 280,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 280,00 €
c) Rozpočtové opatrenie č. 10 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, kapitálový
rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 10000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 10000,00 €
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 12. Predaj bytu
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v obci a katastrálnom území Vieska, okres Veľký Krtíš, vedené na LV 234: jedná sa o byt č.
5, 1 p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
príslušenstve: 42/344, spoluvlastnícky podiel 1/1, nachádzajúci sa v bytovke súp. č. 39, na
p.č. 45/5 vedeného Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor, pre: Vanesa Berkyová,
nar.: 27.12. 2001, trvale bytom: Vieska 39,
Vanesa Berkyová požiadala o odkúpenie predmetného bytu, z dôvodu, ktorý spočíva
v skutočnosti, že sa ocitla v náhlej núdzi spôsobenej narodením dieťaťa a nemá zabezpečené
dôstojné bývanie pre seba a narodené dieťa. Predmetný byt je tzv. vybývaný byt. Vlastníci
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susedných bytov v bytovke č. 39 boli písomne oslovení so žiadosťou o vyjadrenie sa, či majú
záujem o kúpu uvedeného bytu, pričom o jeho kúpu neprejavil záujem nikto z okolitých
vlastníkov susedných bytov v bytovke č. 39 v obci Vieska. Predajom predmetného bytu
v obci Vieska nedôjde k zhoršeniu dostupnosti sociálnych bytov v obci.
Celková kúpna cena 2500,- Eur je rovnaká ako cena za ktorú obec Vieska kúpila predmetný
byt od predchádzajúcej vlastníčky.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
Predaj bytu sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas
celej tejto doby.
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúca ( žiadateľka) sa ocitla v náhlej
núdzi spôsobenej narodením dieťaťa a nemá zabezpečené dôstojné bývanie, pričom podľa
zákona o obecnom zriadení základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o
potreby jej obyvateľov, obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú
pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, a obec pri
výkone samosprávy najmä spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
Navrhované riešenie:
Navrhujeme schváliť predmetný predaj nehnuteľnosti, nakoľko podľa zákona o obecnom
zriadení základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej
obyvateľov, obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, a obec pri výkone
samosprávy najmä spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci. Okolití
vlastníci susedných bytov boli písomne oslovení so žiadosťou o vyjadrenie sa, či majú záujem
o kúpu uvedeného bytu, pričom o jeho kúpu neprejavil záujem nikto z okolitých vlastníkov
susedných bytov. Oznámenie obecného úradu obce Vieska: Neeviduje žiadne pohľadávky
voči žiadateľke, neeviduje súdne konanie so žiadateľkou. Stanovisko starostky obce Vieska:
Je súhlasné.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 -8 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zámer obce Vieska, predať spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka sa ocitla v náhlej núdzi spôsobenej
narodením dieťaťa a nemá zabezpečené dôstojné bývanie, pričom podľa zákona o obecnom
zriadení základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej
obyvateľov, obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho
náhlej núdzi spôsobenej udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, a obec pri výkone
samosprávy najmä spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
za celkovú cenu: 2500,- Eur,
pre: Vanesa Berkyová, nar.: 27.12. 2001, trvale bytom: Vieska 39,
a to nehnuteľnosť: nachádzajúca sa v obci a katastrálnom území Vieska, okres Veľký Krtíš,
vedené na LV 234: byt č. 5, 1 p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a
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spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 42/344, spoluvlastnícky podiel 1/1,
nachádzajúci sa v bytovke súp. č. 39, na p. č. 45/5 vedeného Okresným úradom Veľký Krtíš,
katastrálny odbor
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 13. Správa o plnení úloh KPSS obce Vieska za rok 2018
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Správu o plnení úloh Komunitného plánu
sociálnych služieb obce Vieska za rok 2018.
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. 6 -9 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2018
2. vyhlasuje
spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb v územnom obvode obce Vieska
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 14. Dodatok č. 1 k VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Vieska
č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Poslanci OZ vo Vieske v tomto návrhu Dodatku č. 1 k VZN obce Vieska č. 1/2018
schválili zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady :
 Sadzbu poplatku za komunálne odpady z 0,0411 € ( ročná sadzba poplatku 15,00 € za
osobu na rok ) na 0,0466 € ( ročná sadzba poplatku 17,00 € za osobu na rok ) na území
obce Vieska
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 10 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:

za: 4,

Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová, počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)
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K bodu 15. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila Anna Makovníková, ktorá informovala poslancov OZ, že v pláne
práce je v oblasti kultúry a športu naplánovaná akcia: rozsvietenie Vianočného stromčeka na
5. 12.2019. Poslanci OZ vo Vieske učili zahájenie akcie: rozsvietenie vianočného stromčeka
o 17.00 hod., ktorá bude spojená s podávaním vianočného punču pre občanov a Mikulášom
( 30 detí od 0-14 rokov ). Za Mikuláša sa oblečie Miroslav Nociar a za čerta Marcela
Hudecová. Mikulášske balíčky v cene 2,00 €/ 1 balíček, pripraví Iveta Orlayová.
Poslanci OZ vo Vieske odporučili rozšíriť vianočné osvetlenie na stĺpy o 4 kusy.
Z predložených ponúk vianočného osvetlenia vybrali typ D315 – 2 kusy a typ D316 – 2 kusy
od dodávateľa SVETLUŠKA, s. r. o., Nové Zámky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 11 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) akciu : rozsvietenie vianočného stromčeka s Mikulášom na 5.12.2019 o 17.00 hod.
b) zakúpenie 4 ks vianočné osvetlenie na stĺpy
Hlasovanie:

za: 4,

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

K bodu 16. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 1 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o akcii posedenia s dôchodcami
b) Informáciu o verejnom obstarávaní stavby – oprava a údržba miestnych komunikácií
Uznesenie č. 6 - 2 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2020
Uznesenie č. 6 - 3 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán práce na rok 2020
Uznesenie č. 6 - 4 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. schvaľuje
Rozpočet obce Vieska na rok 2020 ako vyrovnaný
2. berie na vedomie
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Vieska na roky 2020 –
2022
b) Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022
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Uznesenie č. 6 - 5 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vieske na kalendárny rok 2020
Uznesenie č. 6 -6 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
zriaďuje
Komisiu na vykonanie inventarizácií majetku CO a majetku obce Vieska na roky 2019 -2022
v zložení :
1. Iveta Orlayová – predseda
2. Vladimír Makovník – člen
3. Miroslav Husár - člen
Uznesenie č. 6 - 7 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) Rozpočtové opatrenie č. 8 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume
10,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 1110,00 €
b) Rozpočtové opatrenie č. 9 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 8,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 8,00 €
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 280,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 280,00 €
c) Rozpočtové opatrenie č. 10 /2019
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111, kapitálový
rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 10000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 10000,00 €
Uznesenie č. 6 -8 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zámer obce Vieska, predať spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že
žiadateľka sa ocitla v náhlej núdzi spôsobenej narodením dieťaťa a nemá zabezpečené
dôstojné bývanie, pričom podľa zákona o obecnom zriadení základnou úlohou obce pri
výkone samosprávy je starostlivosť o potreby jej obyvateľov, obec je povinná poskytnúť
obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej udalosťou,
najmä zabezpečiť mu prístrešie, a obec pri výkone samosprávy najmä spolupôsobí pri
utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
za celkovú cenu: 2500,- Eur,
pre: Vanesa Berkyová, nar.: 27.12. 2001, trvale bytom: Vieska 39,
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a to nehnuteľnosť: nachádzajúca sa v obci a katastrálnom území Vieska, okres Veľký Krtíš,
vedené na LV 234: byt č. 5, 1 p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 42/344, spoluvlastnícky podiel 1/1,
nachádzajúci sa v bytovke súp. č. 39, na p.č. 45/5 vedeného Okresným úradom Veľký Krtíš,
katastrálny odbor
Uznesenie č. 6 -9 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2018
2. vyhlasuje
spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb v územnom obvode obce Vieska
Uznesenie č. 6 - 10 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 6 - 11 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
a) akciu : rozsvietenie vianočného stromčeka s Mikulášom na 5.12.2019 o 17.00 hod.
b) zakúpenie 4 ks vianočné osvetlenie na stĺpy
K bodu 17. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 6. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

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