Obec Uhorská Ves, ul.Stará 53, 032 03
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápisnica
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 1. marca 2013, v zasadačke obecného úradu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Schválenie zmluvy HK
6. Informácie o priebehu VS, miestna komunikácia, detské ihrisko, SMT
7. Dodatok č 1 k VZN 01/2012 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu
obce Uhorská Ves
8. VS 09/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu
9. Rôzne – príprava akcií na mesiac marec
Divadlo, Marmuriena
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce.
2. Poslanci schválili program zasadnutia.
3. Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Drahovský Ľubomír, Drahovský Michal
a za zapisovateľku p. Koberová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová, Tkáčová.
5. Poslanci schválili „Zmluvu HK“ uzatvorenú podľa §20 a §20a Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Predmetom tejto zmluvy je výkon funkcie hlavnej kontrolórky Ing. Marty Gutraiovej
vo viacerých obciach.
6. Hodnotiaca komisia MAS schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na miestnu komunikáciu za
ihriskom. Všetko záleží na pôdohospodárskej platobnej agentúre či budú pripomienkovať našu žiadosť, alebo
nám odsúhlasia finančné prostriedky vo výške 50 000,-€.
Verejnú súťaž sme vyhlásili aj na detské ihrisko, prihlásili sa dvaja záujemcovia. Verejnú súťaž vyhrala firma
REVO Rožňov pod Radhošťem, ktorá ponúkla nižšiu cenu a aj viac komponentov na ihrisko. Detské ihrisko
plánujeme umiestniť západne od futbalového ihriska.
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Vzhľadom na to, že v mesiaci marec končí nájom firme RV-PRINT na priestory v SMT, vyhlásili sme verejnú
obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v budove Stanice mladých turistov. Do verejnej súťaže sa
prihlásil len doterajší nájomca p. Rastislav Šikulaj.
7. Poslanci schválili dodatok č. 1 k VZN 01/2012 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce. Dopĺňa
sa o nový článok 4a – Osobitné podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 odst.
12, písm.d, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.
8. Poslanci schválili VS č. 09/2013 – Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu.
9. V mesiaci marci, pri príležitosti osláv sviatku MDŽ sme pozvali Ľubeľské ochotnícke divadlo, ktoré odohrá
dňa 9.3.2013 o 15,00 hod. v sále KD divadelné predstavenie „Doktor Hvezdoň Burke a prapodivný deň“. Dňa
17.3.2013 – sa uskutoční „Chodenie s Marmurienou a dedkom“.
Poslanci schválili za predsedu kultúrno-športovej komisie poslankyňu Tkáčovú, za člena tejto komisie p.
Koberovú.
Poslanci schválili za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov poslanca Michala Drahovského.
10. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne prijatý.

Overovatelia: Drahovský Ľubomír

Drahovský Michal
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