
Vážení občania, 

dňa 25. mája 2020 sa uskutočnilo 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Horných Vesteniciach, o ktorého hlavných bodoch vás chcem stručne 

informovať. 

Najhlavnejším bodom programu bolo schválenie záverečného účtu obce za rok 

2019. Dôležitým konštatovaním je fakt, že naša obec Horné Vestenice 

k 31.12.2019 podľa zákona o rozpočtových pravidlách nemá dlh a ani záväzky 

po lehote splatnosti. 

Výsledok hospodárenia za rok 2019 je vo výške + 46 341,41 €, ktorý sa prevedie 

do rezervného fondu, o použití ktorého rozhodne obecné zastupiteľstvo. 

Záverečný účet obce za rok 2019 obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo 

bez výhrad uznesením č. 49/2020. 

Ďalším hlavným bodom zasadnutia obecného zastupiteľstva bola správa 

o činnosti obecného úradu za ostatné obdobie od 19. júna 2019 do konca mája 

2020: 

 

Kultúrna a spoločenská oblasť  
29.8.2019: oslavy 75. výročia SNP na Hôrke 

13.10.2019: kultúrne podujatie – Kto nasadí mladých stromkov, slávu máva  

od potomkov – ďakujem všetkým účinkujúcim a skupine PONIKLEC za 

nádherný program. 

24.11.2019: posedenie s dôchodcami v kultúrnom dome 

7.12.2019: stretnutie s Mikulášom v KD 

1.1.2020: privítanie nového roku 2020 s občanmi pred KD 

9.2.2020: detský karneval v KD 

22.2.2020: posedenie s občanmi v KD – zabíjačkové špeciality 

 

Významné udalosti a rozvojová činnosť 

Júl 2019: realizácia izolácie a zateplenia strechy KD (22 000 €) 

August 2019: osadenie 60 ks kanalizačných rúr na hornom konci obce ( 6 000 €) 

23.10.-18.11.2019: výmena okien a dverí kultúrneho domu ( 20 000 €) 

November 2019: zakúpenie traktora TUBER 50 na zimnú údržbu miestnych 

komunikácií ( 28 000 €) 

20.12.2019: obsadenie 12 bytov bytového domu č. 322 novými nájomníkmi 

15.1.2020: podanie žiadostí na dotáciu a úver na bytový dom č. 322 

23.-24.3.2020: odovzdanie 250 ks ochranných rúšok seniorom nad 60 rokov – 

opatrenie proti COVID-19 

21.4.-23.4.2020: osadenie nových lavičiek k domu smútku ( 1 200 €) 

6.5.-7.5.2020: tepelná izolácia stropu KD – sála a javisko ( 4 000 €) 

Od 13.4.2020 až koniec mája sa zrealizovala modernizácia sociálnych zariadení 

v kultúrnom dome (11 000 €) a posledný májový týždeň sa vymenili okná 

a dvere na dome smútku (13 000 €) 

 



 

Finančná oblasť 

Opravy, úpravy a modernizácia v obci: suma cca 100 000 € 

Stav financií na všetkých účtoch máme k 31.máju 2020 vo výške 145 653,51 € 

a po odpočítaní nevyplatených miezd a faktúr v lehote splatnosti máme výslednú 

disponibilnú výšku financií  + 129 079,15 €. 

 

Posledná rozlúčka so spoluobčanmi: 

8. júla 2019: zomrel p. Viliam Rybanský vo veku 62 rokov 

14.septembra 2019: zomrel p. Jozef Pračko vo veku 73 rokov 

30. októbra 2019: zomrela p. Helena Struhárová vo veku 64 rokov 

16. novembra 2019: zomrel p. Jozef Mjartan vo veku 84 rokov 

19. novembra 2019: zomrela p. Bernarda Koliesková vo veku 98 rokov 

23. novembra 2019: zomrela p. Viktória Králiková vo veku 98 rokov 

16. január 2020: zomrela p. Marta Dobrotková vo veku 79 rokov 

10. marca 2020: zomrela p. Marta Šúňová vo veku 78 rokov 

16. apríla 2020: zomrela p. Mária Mjartanová vo veku 78 rokov. 

 

Česť ich pamiatke ! 

 

 

 

 

   Ing. Pavol Foltán 

   starosta obce 


