Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 28. septembra 2021
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce : Anna Makovníková Ing.
Poslanci OZ:
Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Iveta Orlayová
Neprítomní:

Marcela Hudecová – PN
Miroslav Nociar

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. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2021
6. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 4/2021 a č. 5/2021
7. PHRSR obce Vieska na roky 2021 - 2027
8. Október – mesiac úcty k starším
9. Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Starostka skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 3 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Iveta Orlayová a Miroslav Husár
Návrhová komisia:
Vladimír Makovník, Anna Makovníková, Iveta Orlayová
Zapisovateľka:
Ing. Anna Makovníková
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

1

K bodu 3. Návrh programu 4. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
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 4. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2021
6. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 4/2021 a č. 5/2021
7. PHRSR obce Vieska na roky 2021 - 2027
8. Október – mesiac úcty k starším
9. Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
K bodu 4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok
2021
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce Vieska za 1. polrok 2021 predložila
poslancom OZ vo Vieske hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2021
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 6. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 4/2021 a č. 5/2021
Starostka obce predložila poslancom:
a) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2021
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
PRÍJMY
zdroj : 46, zvýšenie príjmov v sume 2000,00 € (finančné operácie )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 454 001,
v sume
2000,00 €
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VÝDAVKY
zdroj : 46, zvýšenie príjmov v sume 2000,00 € (kapitálový výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 717 002,
v sume

2000,00 €

b) Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2021
návrh na rozpočtové opatrenie :
– povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
– presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky, a to
PRÍJMY
zdroj : 111, zvýšenie príjmov v sume 1,00 € (bežný príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 312 012 1,
v sume
1,00 €
zdroj : 41, zvýšenie príjmov v sume 10,00 € (bežný príjem )
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 221 004 2,
v sume
10,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 4,
v sume
10,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 243,
v sume
30,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001,
v sume
- 40,00 €
Príjmy spolu : zvýšenie príjmov v sume 11,00 €
VÝDAVKY
zdroj 111, v sume 1,00 €, ( bežný výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 611,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 621,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 001,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 002,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 003,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 004,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 005,
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 625 007,
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 006,
zníženie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 027,
zdroj 41, v sume 10,00 €, ( bežný výdavok )
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 012 3,
Výdavky spolu : zvýšenie výdavkov v sume 11,00 €

v sume 1563,50 €
v sume
158,00 €
v sume
22,50 €
v sume
219,50 €
v sume
13,00 €
v sume
47,50 €
v sume
16,00 €
v sume
75,00 €
v sume - 469,00 €
v sume - 1645,00 €
v sume

10,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 2 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46
zvýšenie príjmov v celkovej sume 2000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 2000,00 €

b) berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5 /2021
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111 a 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 11,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 11,00 €
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Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 7. Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vieska na roky 2021
- 2027
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Návrh - Zmluvy o dielo s dodávateľom
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia. Predmetom zmluvy je
príprava Spoločného programu rozvoja Obce Vieska, Obce Horná Strehová a Obce Slovenské
Kľačany na roky 2021 – 2027. Cena za prípravu PHRSR pre obec Vieska je 600,00 €.
Po podpísaní zmluvy budú zahájené prípravné práce na spoločnom programe rozvoja obcí
časti týkajúcej sa Obce Vieska.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 3 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o dielo s RRA Poiplie Veľký Krtíš ako dodávateľa spoločného PHRSR
na roky 2021 -2027 pre obce Vieska, Slovenské Kľačany a Horná Strehová za sumu 600,00 €
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 8. Október – mesiac úcty k starším
Poslanci OZ vo Vieske s ohľadom na súčasnú situáciu ovplyvnenú pandémiou ochorenia
COVID -19 rozhodli, že sa akcia Posedenie s dôchodcami v roku 2021 nebude konať.
Poslanci schválili zakúpiť pre dôchodcov darčeky ( kalendár, čaj a sladkosti ) pre každého
starobného dôchodcu a v mesiaci október im to rozniesť do domácností.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 4/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zakúpenie darčeka ( kalendár, čaj a sladkosti ) pre každého starobného dôchodcu a v mesiaci
október im to rozniesť do domácností
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 9. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, Ing. Anna Makovníková, ktorá informovala
poslancov OZ o kamerovom systéme - Spoločnosť Slovanet v rámci projektu Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Vieska, ktorý bol
vybudovaný v rámci štátneho Programu rozvoja vidieka, poskytovala komplexnú správu
kamerového systému. Platnosť tohto 5-ročného projektu skončila k 31.07.2021. Spoločnosť
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Slovanet oznámila obci, že dňa 31.08.2021 ukončuje v obci Vieska správu kamerového
systému.
Na základe tejto skutočnosti obec Vieska podpísala so spoločnosťou Slovanet Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02.2-20150057, dňa 30.08.2021 a Zmluvu o poskytnutí služby využitia
a správy frekvencie, dňa 25.08.2021. Za poskytnutie služby využitia a správy frekvencie je
zmluvná odplata 10,00 € mesačne. Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 30.09.2023. Do
budúcnosti je potrebné vybrať poskytovateľa služieb: servis a údržba kamerového systému.
Do diskusie sa prihlásila Anna Makovníková, pracovníčka OcÚ, ktorá navrhla
Poslancom OZ zorganizovať brigádu na miestnom cintoríne, nakoľko obec nemá aktivačných
pracovníkov – mužov. Poslanci OZ stanovili termín brigády na 2. októbra ( sobota ) o 9.00
hod. – kosenie cintorína a o 10.00 hod. - hrabanie cintorína a odporučili pripraviť plagát
a informovať občanov o brigáde prostredníctvom webovej stránky a miestneho rozhlasu.
Pracovníčka obecného úradu Anna Makovníková informovala Poslancov OZ vo
Vieske:
- o jesennom výkupe papiera spoločnosťou Mepos s.r.o. Lučenec, dňa 7.10.2021
o 10.00 hod. pred Obecným úradom vo Vieske,
- o jesennom zbere elektroodpadu z domácností spoločnosťou METAL SERVIS
Recycling s.r.o. v období od 25. októbra do 5. novembra
Do diskusie sa prihlásila starostka obce, Ing. Anna Makovníková, ktorá informovala
poslancov OZ o požiadavke pani Golianovej z osady Lupín opraviť cestu v osade Lupín.
Starostka po obhliadke zistila, že na ceste sa nachádzajú malé výmole, ktoré navrhla zasypať
drveným asfaltom a utlačiť. Poslanci OZ schválili opravu cesty na Lupín.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4 - 5/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
informáciu o kamerovom systéme,
b) odporúča
1. 7. októbra zrealizovať v obci jesenný výkup papiera,
2. v období od 25. októbra do 5. novembra zrealizovať v obci jesenný zber
elektroodpadu
3. informovať občanov o brigáde v miestnom cintoríne
c) schvaľuje
opravu cesty v osade Lupín
d) stanovuje
termín brigády na miestnom cintoríne na 2.10. 2021 ( sobota ), 9.00 hod. – kosenie
cintorína a 10.00 hod. - hrabanie cintorína
Hlasovanie:

za: 3, Miroslav Husár, Vladimír Makovník,
Iveta Orlayová,
počet (mená)
proti :
0 počet (mená)
zdržal sa: 0 počet (mená)

K bodu 10. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia :
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Uznesenie č. 4 - 1 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vieska za 1. polrok 2021
Uznesenie č. 4 - 2 / 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 46
zvýšenie príjmov v celkovej sume 2000,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 2000,00 €

b) berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5 /2021
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, zdroj 111 a 41, bežný rozpočet
zvýšenie príjmov v celkovej sume 11,00 €
zvýšenie výdavkov v celkovej sume 11,00 €

Uznesenie č. 4 - 3 / 2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
podpísanie Zmluvy o dielo s RRA Poiplie Veľký Krtíš ako dodávateľa spoločného PHRSR
na roky 2021 -2027 pre obce Vieska, Slovenské Kľačany a Horná Strehová za sumu 600,00 €
Uznesenie č. 4 - 4/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zakúpenie darčeka ( kalendár, čaj a sladkosti ) pre každého starobného dôchodcu a v mesiaci
október im to rozniesť do domácností
Uznesenie č. 4 - 5/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
c) berie na vedomie
informáciu o kamerovom systéme,
d) odporúča
4. 7. októbra zrealizovať v obci jesenný výkup papiera,
5. v období od 25. októbra do 5. novembra zrealizovať v obci jesenný zber
elektroodpadu
6. informovať občanov o brigáde v miestnom cintoríne
c) schvaľuje
opravu cesty v osade Lupín
d) stanovuje
termín brigády na miestnom cintoríne na 2.10. 2021 ( sobota ), 9.00 hod. – kosenie
cintorína a 10.00 hod. - hrabanie cintorína
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K bodu 11. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 4. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 hod.

Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

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

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