Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce V I E S K A,
konaného dňa 9. decembra 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Anna Makovníková Ing., starosta obce
Poslanci : Miroslav Husár, Vladimír Makovník, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová
Neprítomní:
Marcela Hudecová
.....................................................................................................
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. Rozpočet obce Vieska na rok 2021 a Rozpočet obce Vieska na roky 2021-2023
7. VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
8. Rekapitulácia uznesení
9. Záver
K bodu 1. Zahájenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila Ing. Anna Makovníková, starostka obce. Privítala všetkých
prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Marcela Hudecová - 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, Miroslav Nociar
Návrhová komisia:
Iveta Orlayová, Anna Makovníková, Vladimír Makovník
Zapisovateľka:
Anna Makovníková
Hlasovanie:

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

K bodu 3. Návrh programu 6. zasadnutia OZ vo Vieske
Návrhy poslancov: neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
program rokovania
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Hlasovanie:

za: 4, Miroslav Husár, 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. Rozpočet obce Vieska na rok 2021 a Rozpočet obce Vieska na roky 2021-2023
7. VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
8. Rekapitulácia uznesení
9. 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:
a) dňa 26.11.2020 boli zverejnené na webovej stránke obce, na úradnej tabuli, na predajni
potravín a na tabuli pri zastávke
- Oznam ohľadom dôslednejšieho triedenia komunálneho odpadu,
- Oznam o nevhadzovaní nevhodných predmetov do WC
Tieto oznamy boli vyhlásené aj v miestnom rozhlase,
b) dňa 2.12.2020 boli starobným dôchodcov roznesené vianočné balíčky,
c) Miroslav Husár a Vladimír Makovník ozdobili vianočný stromček a rozvešali vianočnú
výzdobu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 1 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o oznamoch
b) Informáciu o vianočnej výzdobe
Hlasovanie:

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

K bodu 6. Rozpočet obce Vieska na rok 2021 a rozpočet obce Vieska na roky 2021 2023
Návrh rozpočtu obce Vieska na rok 2021 bol zverejnený na webovej stránke obce a vyvesený
na úradnej tabuli dňa 24.11.2020. Lehota na podanie pripomienok bola stanovená do
8.12.2020. V tejto lehote neboli zo strany občanov podané žiadne pripomienky.
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Preto starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske na schválenie Rozpočet obce
Vieska na roky 2021 – 2023.
Rozpočet na rok 2021 tvoria príjmy bežného rozpočtu vo výške 67.577,00 € a príjmy
kapitálového rozpočtu vo výške 36.483,00 €. Finančné operácie obec nerozpočtuje. Celkové
príjmy sú navrhnuté vo výške 104.160,00 €.
Výdavky tvoria výdavky bežného rozpočtu vo výške 67.577,00 € a kapitálové výdavky vo
výške 36.483,00 €. Celkové výdavky sú navrhnuté vo výške 104.160,00 €.
Rozpočet obce Vieska na rok 2021 je vytvorený ako vyrovnaný.
Rozpočty na roky 2022 a 2023 sú informatívne a sú vytvorené ako vyrovnané.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 2 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Rozpočet obce Vieska na roky 2022 a 2023
2. schvaľuje
Rozpočet obce Vieska na rok 2021 ako vyrovnaný.
Hlasovanie:

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

K bodu 7. VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na webovej stránke obce a vyvesený na
úradnej tabuli dňa 24.11.2020. Lehota na podanie pripomienok bola stanovená do 8.12.2020.
V tejto lehote neboli zo strany občanov podané žiadne pripomienky.
Preto starostka obce predložila poslancom OZ vo Vieske na schválenie VZN Obce Vieska č.
3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, v ktorom sa navrhuje zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady na rok 2021:
 Sadzbu poplatku za komunálne odpady z 0,0466 € za osobu a kalendárny deň ( ročná
sadzba poplatku 17,00 € za osobu a rok ) na 0,0548 € za osobu a kalendárny deň
( ročná sadzba poplatku 20,00 € za osobu a rok ) na území obce Vieska
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 3 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:

za:

3, Miroslav Husár, Miroslav Nociar,
Iveta Orlayová, počet (mená)
proti :
1, Vladimír Makovník počet (mená)
zdržal sa: 0, počet (mená)
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VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady bolo prijaté, nakoľko na prijatie nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov OZ.
K bodu 8. Rekapitulácia uznesení
Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vieske na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 6 - 1 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
berie na vedomie
a) Informáciu o oznamoch
b) Informáciu o vianočnej výzdobe
Uznesenie č. 6 - 2 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
1. berie na vedomie
Rozpočet obce Vieska na roky 2022 a 2023
2. schvaľuje
Rozpočet obce Vieska na rok 2021 ako vyrovnaný.
Uznesenie č. 6 - 3 / 2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Vieska
schvaľuje
VZN Obce Vieska č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
K bodu 9. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila 6. zasadnutie OZ vo Vieske.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 hod.
Zapísala : Ing. Anna Makovníková

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

........................................................
Ing. Anna Makovníková
starostka obce
Overovatelia:
Miroslav Husár
....................................................

Miroslav Nociar
........................................
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