
Súhrnná správa o činnosti OcÚ ku dňu 28.05.2022 

 

     Dňa 28.05.2022 sa uskutočnilo 26. zasadnutie OcZ s hlavným bodom 

programu: schválenie záverečného účtu za rok 2021. Pre komplexný prehľad 

o dianí v obci od predchádzajúcej výročnej schôdze vám predkladám túto správu 

o činnosti OcÚ: 

 

Kultúrna, spoločenská a športová oblasť 

28.08.2021: oslavy 77. výročia SNP + MDD na asfaltovom ihrisku 

12.09.2021: uvítanie detí do života na OcÚ 

04.12.2021: Mikuláš pre deti pred KD 

05.03.2022: návšteva žien k MDŽ priamo do domácností a odovzdanie darčeka 

07.05.2022: oslavy 77. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom 

 

Významné udalosti, rozvojová činnosť 

23.09.2021: montáž svetlovodov v kanceláriách OcÚ 

29.09.-15.10.2021: odovzdávanie 65 ks záhradných kompostérov občanom 

05.10.-17.11.2021: dovoz a použitie výfrezkov na spevnenie MK 

11.10.2021: obdržanie odpovede zo SPF o konkrétnom postupe pri získaní 

pozemkov vo vlastníctve štátu do vlastníctva obce za účelom realizácie 

protipovodňových opatrení v obci 

25.-26.10.2021: montáž 4 ks okien v kanceláriách OcÚ 

13.-16.12.2021: postupné vzdanie sa mandátov 5 poslancov OcZ 

13.-21.12.2021: montáž ŽB skruží do dažďovej kanalizácie od RD č. 192 po RD 

č. 195 

16.12.2021: očkovanie občanov H.Vesteníc a Nitrice proti COVID-19 v KD 

20.-29.12.2021: stavebné úpravy v objekte MŠ – prechodové dvere do OcÚ 

28.12.2021: montáž hliníkového prístrešku nad vchod KD a prídavná izolácia 

stropu OcÚ 

December 2021 – Január 2022: vypracovanie projektu Protipovodňová ochrana 

a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice 

02.02.2022: 1. zasadnutie redakčnej rady k tvorbe monografie obce 

17.05.2022: doručenie uznesenia o schválení žiadosti obce na nájom urbárskych 

pozemkov za účelom realizácie projektu: Protipovodňová ochrana 

a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice 

 

Sociálna oblasť 

Február 2022: poslanci a starosta - návšteva občana p. Jána Staňa a ponúknutie 

mu sociálnej pomoci 

08.04.2022: príprava p. Jána Staňa do nemocnice a privolanie RZS 

06.05.2022: odvoz občana p. Jána Staňa do handlovskej nemocnice na  

1-mesačný preliečovací pobyt. 

Finančná oblasť 



Opravy, úpravy, modernizácia v obci: suma cca 18 000 €. 

Záverečný účet obce za rok 2021 bol skontrolovaný hlavným kontrolórom obce 

a nezávislým externým audítorom. Výsledok hospodárenia za rok 2021bol 

zistený vo výške + 14 516,82 €. Vzhľadom na prebytky hospodárenia 

z minulých rokov stav financií na obecných účtoch má obec k 30.04.2022  

vo výške 116 981,35 € a po odpočítaní nevyplatených miezd a faktúr v lehote 

splatnosti je výsledná disponibilná výška financií: + 103 329,46 €. 

 

Posledná rozlúčka so spoluobčanmi: 

19. septembra 2021: zomrela p. Marta Humajová vo veku 78 rokov 

06. novembra 2021: zomrel p. Rudolf  Foltán vo veku 90 rokov 

5. decembra 2021: zomrela p. Marta Rybanská vo veku 89 rokov 

11. decembra 2021: zomrel p. Stanislav Goruška vo veku 78 rokov 

19. apríla 2022: zomrela p. Estera Homolová vo veku 85 rokov 

1. mája 2022: zomrela p. Mária Beláková vo veku 82 rokov 

10. mája 2022: zomrel p. Ladislav Kuzma vo veku 77 rokov 

 

 

Česť ich pamiatke ! 


