Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 9. februára 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 3. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Municipálny úver – Univerzál ( MÚU )
7. Dotácia z Envirofondu na ukončenie výstavby vodovodu
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2019
9. Úprava priechodu pre chodcov v k. ú. Vieska pri rekonštrukcii cesty II/591
10. Brigáda na klzisku
11. Diskusia
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkové pomery – starostky obce
a hlavnej kontrolórky
13. Rekapitulácia uznesení
14. 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: Vladimír Makovník, Iveta Orlayová
Návrhová komisia:
Miroslav Nociar, Anna Makovníková, Marcela Hudedová,
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 3. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
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 3. zasadnutia OZ vo Vieske
4. Interpelácie
5. Informácia o plnení uznesení
6. Municipálny úver – Univerzál ( MÚU )
7. Dotácia z Envirofondu na ukončenie výstavby vodovodu
8. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2019
9. Úprava priechodu pre chodcov v k. ú. Vieska pri rekonštrukcii cesty II/591
10. Brigáda na klzisku
11. Diskusia
12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkové pomery – starostky obce
a hlavnej kontrolórky
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
Hlasovanie:

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 priebehu divadelného predstavenia „ Slovenská sirota“, ktoré sa uskutočnilo dňa
8.03.2019 o 18.00 hod. v kultúrnom dome vo Vieske. Vstupné pre občanov na túto
divadelnú hru bolo bezplatné. Účasť na divadelnom predstavení bola dobrá - 50
občanov. Pri odchode každá žena dostala kvet pri príležitosti MDŽ. Náklady na túto
kultúrnu akciu boli 229,60 € ( predstavenie : 100,00 €, kvety: 86,00€a občerstvenie
pre divadelníkov : 43,60 €).
- o textovej a fotografickej prezentácie obce Vieska, ktorá má byť uverejnená
v publikácii „Čarovný Novohrad“.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 1 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o priebehu divadelného predstavenia „ Slovenská sirota“.
2. Informáciu o textovej a fotografickej prezentácie obce Vieska, ktorá má byť
uverejnená v publikácii „Čarovný Novohrad“.
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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. Municipálny úver – Univerzál ( MÚU )
Starostka obce predložila poslancom OZ indikatívnu ponuku financovania pre obec Vieska,
ktorú vypracovala Prima banka Slovensko, a.s. Jedná sa o dlhodobý úver , ktorý bude vedený
na samostatnom novootvorenom retailovom účte obce s ročným prehodnocovaním. Tento
úver by mal slúžiť na financovanie investičných potrieb obce, na refinancovanie záväzkov
z investičnej činnosti, refinancovanie úverov a financovanie spoluúčasti investičných
projektov obce. Týmto úverom je možné financovať aj časový nesúlad medzi príjmami
a výdavkami bežného rozpočtu. Výška úveru : 15.000,00 €, konečná splatnosť úveru : 10
rokov, úrokové rozpätie : 2,00 % ( z objemu čerpaných finančných prostriedkov ), spôsob
čerpania úveru : nepravidelné, kedykoľvek bez informovania banky, splácanie istiny :
nepravidelné, kedykoľvek bez informovania banky, platby úrokov z úveru : pravidelne
mesačne v 1. pracovnom dni v mesiaci, počnúc prvým dňom čerpania úveru, zabezpečenie
úveru : bez zabezpečenia, poplatok za poskytnutie úveru : 200,00 €, záväzková provízia : 0,6
% z objemu nevyčerpanej sumy úveru, poplatok za vytvorenie a zaslanie Správy o stave
prostriedkov na úvere : 10,00 €/štvrťročne.
Hlavná kontrolórka obce Vieska, Ing. Slávka Čerpáková, predniesla poslancom OZ vo
Vieske kladné stanovisko k prijatiu dlhodobého municipálneho úveru – Univerzal vo výške
15.000,00 € .
Starostka obce predložila poslancom OZ požiadavku o splatenie úveru č. 76/005/18 v sume
3.750,50 €, ktorý bol obci poskytnutý dňa 18.05.2018 na projekt „ Výstavba miestnych
komunikácií – Chodníkov v obci Vieska „. Tento zostatok vznikol na základe nepreplatenia
ŽoP v plnom rozsahu, nakoľko v čiastkovej správe z kontroly sa uvádzajú zistené nedostatky
a to : oprávnenosť položky – štúdia uskutočniteľnosti. Na vyhodnotení oprávnenosti položky
a vylúčenia konfliktu záujmov na strane prijímateľa sa ešte stále koná a preto je možné, že
obci bude pozastavená čiastka za vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti preplatená. No podľa
Zmluvy o Municipálnom úvere – Eurofondy ( A ) č. 76/005/18 je deň splatnosti
termínovaného úveru 17.05.2019.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 2 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a ) berie na vedomie
kladné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k prijatiu dlhodobého municipálneho
úveru – Univerzal vo výške 15.000,00 € .
b) schvaľuje
1. prijatie dlhodobého municipálneho úveru – Univerzal vo výške 15.000,00 € poskytnutého
zo strany Prima banka Slovensko a. s. .
2. splatenie úveru č. 76/005/19 v sume 3.750,50 €
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 7. Dotácia z Envirofondu na ukončenie výstavby vodovodu
Poslancom OZ vo Vieske predložila Anna Makovníková, pracovníčka obecného úradu,
Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu vo výške 29.000,00 €, na ukončenie vodovodu v obci Vieska. Podmienkou poskytnutia
podpory formou dotácie je, že obec Vieska musí financovať účel dotácie z vlastných zdrojov
vo výške 1.526,32 €.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 3 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
poskytnutú podporu formou dotácie z Environmentáleho fondu vo výške 29.000,00 € na
projekt : Kanalizácia a Vodovod v obci Vieska – časť vodovod
b) schvaľuje
financovanie účelu dotácie na projekt : Kanalizácia a Vodovod v obci Vieska – časť vodovod
z vlastných zdrojov vo výške 1.526,32 €
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 na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2/2019
Starostka obce predložila poslancom OZ
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - povolené prekročenie bežných výdavkov pri dosiahnutí
vyšších bežných príjmov, a to
Príjmy
zdroj : 111 v sume 1.076,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 312 012 3,
v sume
1.076,00 €
zdroj : 41 v sume 1.024,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 111 003,
v sume
557,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 001 1, v sume
12,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 001 2, v sume
89,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 001,
v sume
8,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 001 1, v sume
12,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 013 1, v sume
132,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 133 013 2, v sume
219,00 €
zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 9, v sume
122,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 121 002 1, v sume
- 13,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 1, v sume
- 86,00 €
zníženie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 223 001 2, v sume
- 28,00 €
Príjmy v celkovej sume 2.100,00 €
Výdavky
zdroj : 111 v sume 1076,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 631 001 , v sume
11,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 632 005 , v sume
10,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 633 016 , v sume
26,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 635 006 , v sume
102,00 €
zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 637 007 , v sume
16,00 €
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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
zdroj : 41 v sume 1.024,00 €
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 2.100,00 €

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

637
637
637
632
633
637

014 , v sume
026 , v sume
027 , v sume
001 , v sume
006 , v sume
004 , v sume

rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu
rozpočtu

651
637
632
633
625

002 , v sume
005 2 , v sume
002 , v sume
006 , v sume
003 , v sume

206,00 €
652,00 €
146,00 €
- 25,00 €
- 18,00 €
- 50,00 €
200,00 €
50,00 €
40,00 €
699,00 €
35,00 €

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 4/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2 /2019 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to:
zdroj : 111
zvýšenie príjmov v sume 1.076,00 €
zdroj : 41
zvýšenie príjmov v sume 1.024,00 €
príjmy v celkovej sume 2.100,00 €
zdroj : 111
zvýšenie výdavkov v sume 1.076,00 €
zdroj : 41
zvýšenie výdavkov v sume 1.024,00 €
výdavky v celkovej sume 2.100,00 €
Hlasovanie:

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

K bodu 9. Úprava priechodu pre chodcov v k. ú. Vieska pri rekonštrukcii cesty II/591
Starostka obce Ing. Anna Makovníková, predložila poslancom OZ vo Vieske projektovú
dokumentáciu úpravy priechodu pre chodcov v k. ú. Vieska – stavebný objekt 107 - 15
a osvetlenia priechodu pre chodcov v k. ú. Vieska stavebný objekt 107 – 25. Tieto stavebné
objekty sú súčasťou stavby : Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová –
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
a mostov, miesto stavby : cesta II/591, katastrálne územie Vieska, okres Veľký Krtíš, kraj
Banskobystrický. Stavebníkom tejto stavby je Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
V rámci tejto stavby sa má v obci Vieska vybudovať bezpečný priechod pre chodcov z tzv.
bezbariérovou úpravou, v chodníku je navrhnutý varovný a signálny pás pre nevidiacich.
Osvetlenie priechodu pre chodcov bude zabezpečené výložníkom so svietidlom a solárnymi
LED gombíkmi.
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Na túto stavbu má byť vydané stavebné povolenie. O postupe prác na danej stavbe bude
poslancov OZ informovať starostka obce.
Z dôvodu prípravy projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a následnej realizácie
rekonštrukcie cesty II/591 poslanci OZ vo Vieske posunuli termín realizácie projektu na
stavebnom objekte – Úprava zelene na obdobie, keď bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty
II/591 v katastrálnom území Vieska.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 5 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
informáciu o stavbe : : Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová –
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
a mostov, ktorej súčasťou je stavebný objekt: priechod pre chodcov v obci Vieska
b) odporúča
posunúť termín realizácie projektu na stavebnom objekte – Úprava zelene, na obdobie, keď
bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty II/591 v katastrálnom území 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 10. Brigáda na klzisku
Starostka obce navrhla poslancom OZ, usporiadať brigádu na hokejovom ihrisku. Brigádu je
nevyhnutné usporiadať čím skôr, kým je priaznivé počasie nakoľko, keď naprší nebude sa
dať klzisko vyčistiť. Starostka obce navrhla usporiadať brigádu 1. mája (sviatok ) . Poslanci
navrhli pracovníčke obecného úradu vyrobiť plagát a vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam pre
občanov obce, aby sa zúčastnili na brigáde. Starostka obce navrhla zakúpiť občerstvenie pre
zúčastnených občanov (pivo, malinovka, voda, pizza ) . Poslanci OZ schválili dátum brigády
a občerstvenie pre zúčastnených brigádnikov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 6 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zorganizovať brigádu na klzisku dňa 1. mája 2019 o 9.00 hod. a zabezpečiť pre brigádnikov
občerstvenie
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. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila Anna Makovníková, ktorá informovala poslancov OZ o požiadavke
občana Jozefa Murína upraviť prístupovú cestu k jeho rodinnému domu č. 63. Aktivační
pracovníci upravili koľaje v príjazdovej ceste navozením štrku.
Ďalej informovala poslancov OZ o jarnom zbere elektroodpadu a výkupe odpadového papiera
a jedlých olejov. Občania obce majú množstvá elektroodpadu nahlásiť na Obecnom úrade vo
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Vieske do 30.04.2019. Výkup odpadového papiera a jedlých olejov bude 5.06.2019. Občania
o zbere elektroodpadu a o výkupe odpadového papiera a jedlých olejov budú informovaní
oznamom v oznamovacej tabuli a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Do diskusie sa prihlásila starostka obce Ing. Anna Makovníková, s ponukovou od p.
Miloslava Orlaya odpredať 5 záhradných súprav – pivné sety. Pivný set tvorí 1x stôl a 2x
lavica s operadlom. Cena za pivný set 60,00 €. Starostka predložila poslancom OZ aj cenové
ponuky na pivné sety z internetu, kde sa cena za 1 pivný set pohybuje od 86,73 € do 154,06 €
( lavica bez operadla) a cenová ponuka 172,00 €( lavice s operadlom ). Poslanci OZ schválili
zakúpenie 5 záhradných súprav ( pivných setov ) od Miloslava Orlaya za sumu 300,00 €
formou kúpnej zmluvy.
Ďalej Ing. Anna Makovníková, starostka obce, predložila poslancom OZ vo Vieske,
vyúčtovanie finančných prostriedkov XI. ročníka Stretnutia Viesok na Slovensku, ktoré sa
konali 30.6.2018 v Ladomerskej Vieske.
Oboznámila poslancov OZ o účasti na pracovnom stretnutí k XII. ročníku stretnutia Viesky na
Slovensku, ktoré sa konalo dňa 4. – 5. apríla 2019 vo Vieske okres Dunajská Streda.
Stretnutie Viesok na Slovensku sa bude konať 22. júna 2019 vo Vieske okres Dunajská
Streda. Poslanci OZ odporučili informovať občanov obce Vieska o XII. ročníku Stretnutia
Viesok na Slovensku prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamu v oznamovacej tabuli.
V ozname stanoviť termín ( 20. máj ) do ktorého sa majú občania prihlásiť na Stretnutie
Viesok na Slovensku. Na základe tohto zoznamu účastníkov sa dajú vyrobiť tričká a určí sa
spôsob dopravy ( autobus spolu s Gregorovou Vieskou alebo osobné motorové vozidlá ) a tiež
sa objedná plaketa pre starostu usporiadateľskej obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 7 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
1. informáciu o úprave prístupovej cesty k rodinnému domu č. 63
2. informáciu o jarnom zbere elektroodpadu
3. informáciu o výkupe odpadového papiera a jedlých olejov
4. informáciu o pracovnom stretnutí k XII. ročníku stretnutia Viesky na Slovensku
5. informáciu o vyúčtovaní finančných prostriedkov XI. ročníka Stretnutia Viesok na
Slovensku
b) schvaľuje
zakúpenie 5 záhradných súprav ( pivných setov ) od Miloslava Orlaya za sumu 300,00 €
formou kúpnej zmluvy.
c) odporúča
1. informovať občanov obce Vieska o XII. ročníku Stretnutia Viesok na Slovensku
prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamu v oznamovacej tabuli.
2. V ozname stanoviť termín ( 20. máj ) do ktorého sa majú občania prihlásiť na
Stretnutie Viesok na Slovensku.
3. Na základe tohto zoznamu účastníkov sa objedná výroba tričiek a určí sa spôsob
dopravy ( autobus spolu s Gregorovou Vieskou alebo osobné motorové vozidlá ) a tiež
sa objedná plaketa pre starostu usporiadateľskej obce
Hlasovanie:

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

7

K bodu 12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky
obce a hlavnej kontrolórky
Pracovníčka Obecného úradu vo Vieske p. Makovníková predložila poslancom OZ
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce Ing. Anny
Makovníkovej a hlavnej kontrolórky Ing. Slávky Čerpákovej, ktoré boli doručené na Obecný
úrad vo Vieske dňa 29.03.2019.
Komisia zložená z poslancov OZ vo Vieske zapísala záznamy z preskúmania týchto
Oznámení ... a potvrdila ich svojimi podpismi.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 3 - 8 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce a hlavnej
kontrolórky obce.
K bodu 13. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 3 - 1 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
1. Informáciu o priebehu divadelného predstavenia „ Slovenská sirota“.
2. Informáciu o textovej a fotografickej prezentácie obce Vieska, ktorá má byť
uverejnená v publikácii „Čarovný Novohrad“.
Uznesenie č. 3 - 2 / 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a ) berie na vedomie
kladné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Vieska k prijatiu dlhodobého municipálneho
úveru – Univerzal vo výške 15.000,00 € .
b) schvaľuje
1. prijatie dlhodobého municipálneho úveru – Univerzal vo výške 15.000,00 € poskytnutého
zo strany Prima banka Slovensko a. s. .
2. splatenie úveru č. 76/005/19 v sume 3.750,50 €
Uznesenie č. 3 - 3/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
poskytnutú podporu formou dotácie z Environmentáleho fondu vo výške 29.000,00 € na
projekt : Kanalizácia a Vodovod v obci Vieska – časť vodovod
b) schvaľuje
financovanie účelu dotácie na projekt : Kanalizácia a Vodovod v obci Vieska – časť vodovod
z vlastných zdrojov vo výške 1.526,32 €
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Uznesenie č. 3 - 4 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2 /2019 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to:
zdroj : 111
zvýšenie príjmov v sume 1.076,00 €
zdroj : 41
zvýšenie príjmov v sume 1.024,00 €
príjmy v celkovej sume 2.100,00 €
zdroj : 111
zvýšenie výdavkov v sume
zdroj : 41
zvýšenie výdavkov v sume
výdavky v celkovej sume

1.076,00 €
1.024,00 €
2.100,00 €

Uznesenie č. 3 - 5 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
informáciu o stavbe : : Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová –
Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
a mostov, ktorej súčasťou je stavebný objekt: priechod pre chodcov v obci Vieska
b) odporúča
posunúť termín realizácie projektu na stavebnom objekte – Úprava zelene, na obdobie, keď
bude zrealizovaná rekonštrukcia cesty II/591 v katastrálnom území Vieska.
Uznesenie č. 3 - 6 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
zorganizovať brigádu na klzisku dňa 1. mája 2019 o 9.00 hod. a zabezpečiť pre brigádnikov
občerstvenie
Uznesenie 3 – 7 /2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
a) berie na vedomie
1. informáciu o úprave prístupovej cesty k rodinnému domu č. 63
2. informáciu o jarnom zbere elektroodpadu
3. informáciu o výkupe odpadového papiera a jedlých olejov
4. informáciu o pracovnom stretnutí k XII. ročníku stretnutia Viesky na Slovensku
5. informáciu o vyúčtovaní finančných prostriedkov XI. ročníka Stretnutia Viesok na
Slovensku
b) schvaľuje
zakúpenie 5 záhradných súprav ( pivných setov ) od Miloslava Orlaya za sumu 300,00 €
formou kúpnej zmluvy
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c) odporúča
1. informovať občanov obce Vieska o XII. ročníku Stretnutia Viesok na Slovensku
prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamu v oznamovacej tabuli.
2. V ozname stanoviť termín ( 20. máj ) do ktorého sa majú občania prihlásiť na
Stretnutie Viesok na Slovensku.
3. Na základe tohto zoznamu účastníkov sa objedná výroba tričiek a určí sa spôsob
dopravy ( autobus spolu s Gregorovou Vieskou alebo osobné motorové vozidlá ) a tiež
sa objedná plaketa pre starostu usporiadateľskej obce
Uznesenie č. 3 - 8 / 2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce a hlavnej
kontrolórky obce.
K bodu 14. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 3. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.30 hod.

Zapísala : Anna Makovníková

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

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

Overovatelia:

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

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