Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 6. novembra 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 5. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019
7. Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019 a návrh rozpočtu obce Vieska na roky 2020 2021
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Zhodnotenie práce za volebné obdobie 2014 - 2018
10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu CO
11. Poďakovanie poslancom OZ vo Vieske za vykonanú prácu vo volebnom období 2014
- 2018
12. Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. 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: Miroslav Husár, Iveta Orlayová
Návrhová komisia:
Marcela Hudecová, Vladimír Makovník, Iveta Orlayová
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 5. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
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:
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019
7. Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019 a návrh rozpočtu obce Vieska na roky 2020 2021
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
9. Zhodnotenie práce za volebné obdobie 2014 - 2018
10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu CO
11. Poďakovanie poslancom OZ vo Vieske za vykonanú prácu vo volebnom období 2014
- 2018
12. Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. 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 21.10.2018 sa v kultúrnom dome vo Vieske konalo
posedenie s dôchodcami spojené s vystúpením ochotníckych divadelníkov OZ OPONA
z Poltára, ktorí sa našim občanom predstavili divadelnou veselohrou Pestúnky. Z celkového
počtu 41 starobných dôchodcov sa akcie zúčastnilo 23 dôchodcov. Dôchodcovia obdržali pri
príležitosti mesiaca úcty k starším malé darčeky ( čokoládu a kalendár s logom obce ).
Nezúčastneným dôchodcom pracovníčka obecného úradu Anna Makovníková odniesla
darčeky osobne domov.
Starostka obce Ing. Makovníková, informovala poslancov OZ, že stavba – verejná zeleň sa
bude realizovať v roku 2019.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 1 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o akcii posedenia s dôchodcami
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b) Informáciu o realizácii stavby – verejná zeleň
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 plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019 predložila poslancom OZ vo
Vieske hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019
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. Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019 a návrh rozpočtu obce Vieska na
roky 2020 - 2021
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, predložila poslancom OZ vo Vieske návrh rozpočtu
obce Vieska na roky 2019 – 2021.
Návrh rozpočtu na rok 2019 tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 62.756,00 € a príjmy
kapitálového rozpočtu vo výške 36.483,00 €. Finančné operácie obec nerozpočtuje. Celkové
príjmy sú navrhnuté vo výške 99.239,00 €.
Výdavky tvoria výdavky bežného rozpočtu vo výške 62.756,00 € a kapitálové výdavky vo
výške 36.483,00 €. Celkové výdavky sú navrhnuté vo výške 99.239,00 €.
Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019 je vytvorený ako vyrovnaný.
Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 sú informatívne a sú vytvorené ako vyrovnané.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019.
b) Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021.
K bodu 8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske návrh VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci OZ vo
Vieske v tomto návrhu VZN navrhli zvýšiť :
 Ročnú sadzbu dane z pozemkov za ornú pôdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty z 0,40 % na 0,50 %.
 Ročnú sadzbu dane z pozemkov za záhrady z 0,30 % na 0,35 %.
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 Ročnú sadzbu dane z pozemkov za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy z 0,30
% na 0,35 %.
 Ročnú sadzbu dane z pozemkov za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
z 0,45 % na 0,60 %.
 Sadzbu poplatku za komunálne odpady z 0,0328 € ( ročná sadzba poplatku 12,00 € za
osobu na rok ) na 0,0411 € ( ročná sadzba poplatku 15,00 € za osobu na rok ).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 - 4 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

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

K bodu 9. Zhodnotenie práce za volebné obdobie 2014 - 2018
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske volebný program obce Vieska na volebné
obdobie 2014 – 2018. Poslanci OZ vo Vieske zhodnotili plnenie tohto programu nasledovne :
Splnené práce z programu :
Investičné projekty veľkého rozsahu:
 Skolaudovaná výrazná časť vodovodu v obci Vieska
 Vybudovaný chodník a odvodňovací kanál popri hlavnej ceste
Investičné projekty malého rozsahu:
 Zrekonštruované oplotenie a opravené brány na cintoríne, zavedená voda na cintorín,
dobudovaný odvodňovací kanál popri ceste na cintorín
 Vybudovaný chodník a spevnená plocha vo dvore obecného úradu a okolia domu
smútku
 Vybudovaný prístrešok pri kultúrnom dome
 Čiastočná rekonštrukcia obecného rozhlasu
 Doplnenie osvetlenia autobusovej zastávky a prechodu pre chodcov
Boli splnené všetky body rozvoja obce. V oblasti riadenia obce bola zriadená webová stránka
obce. V oblasti sociálnej a v oblasti kultúry a športu boli vo väčšej miere splnené všetky body.
Nesplnené práce z programu :
Investičné projekty veľkého rozsahu:
 II. Etapa splaškovej kanalizácie a dažďová kanalizácia – obec nezískala dotáciu
s environmentálneho fondu
Investičné projekty malého rozsahu:
 Rekonštrukcia ihriska a klziska – nedostatok vlastných finančných prostriedkov
 Verejné osvetlenie v osade Lupín – 4 trvalo žijúci občania a nedostatok finančných
prostriedkov
V oblasti riadenia obce neboli zvolané verejné hovory pre nezáujem občanov. V oblasti
kultúry a športu neboli organizované športové aktivity z dôvodu nevyhovujúcich priestorov
a tiež nezáujmu občanov.
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Uznesenie č. 5 - 5 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Zhodnotenie práce za volebné obdobie 2014 - 2018
Hlasovanie:

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

K bodu 10. Inventarizačná komisia majetku obce a inventarizačná komisia materiálu
CO
Starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske Pokyny na vykonanie inventarizácie
materiálu CO so stavom k 31.12.2018, ktorý vydal Okresný úrad vo Veľkom Krtíši – Odbor
krízového riadenia. Podľa tohto pokynu OZ zriadi inventarizačnú komisiu, ktorá má vykonať
inventarizáciu materiálu CO do 7.11.2018.
Ďalej predložila poslancom OZ vo Vieske aj návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
so stavom k 31.12.2018 a návrh na zriadenie inventarizačnej komisie, ktorá má vykonať
fyzickú inventarizáciu majetku obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 5 -6 / 2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
zriaďuje
Komisiu na vykonanie inventarizácie majetku CO a majetku obce Vieska v zložení :
1. Iveta Orlayová – predseda
2. Vladimír Makovník – člen
3. Miroslav Husár - člen
Hlasovanie:

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

K bodu 11. Poďakovanie poslancom OZ vo Vieske za prácu vo volebnom období 2014 2018
Starostka obce poďakovala poslancom OZ vo Vieske, hlavnej kontrolórke a pracovníčke
obecného úradu za vykonanú prácu počas volebného obdobia 2014 – 2018 a odovzdala im
upomienkový darček.
K bodu 12. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
K bodu 13. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 5 - 1 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
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a) Informáciu o akcii posedenia s dôchodcami
b) Informáciu o realizácii stavby – verejná zeleň
Uznesenie č. 5 - 2 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2019
Uznesenie č. 5 - 3 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2019.
b) Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021.
Uznesenie č. 5 - 4 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Vieska č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 5 - 5 / 2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Zhodnotenie práce za volebné obdobie 2014 - 2018

K bodu 14. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 5. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

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

Overovatelia:
Miroslav Husár
....................................................

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