Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 2. apríla 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová, Lenka Lencsésová
kontrolór obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Pavel Béres, Pavel Pavelica – ospravedlnený

Program: podľa pozvánky doplnený o bod:
- Rozpočtové opatrenie č.6/2015

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.5/2015
7. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.6/2015
8. Prerokovanie platu starostu obce
9. Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
-

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú
kontrolórku obce. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 3 poslanci z piatich, čím je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

-

Poslanci schválili program zasadnutia, ktorý bol doplnený o bod: Návrh na zmenu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č.6/2015.

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Soňa Slosiarová, Lenka Lencsésová a
za zapisovateľku poslankyňa Daša Tkáčová.

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho obecného zasadnutia

vyplynula úloha: odporučilo sa starostovi obce zakúpiť stoličky do kultúrneho domu – pokračuje do
nasledujúceho obdobia

-

Návrh zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.5/2015 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočtovú zmenu č.5/2015.

-

Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.6/2015 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočtovú zmenu č.6/2015.

-

Prerokovanie platu starostu obce – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce. Plat
starostu obce sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
Výpočet platu starostu obce:
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve predstavuje 858 eur.
Násobok podľa §4 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z. je 1,49 násobok.
Priemerná mzda 858 Eur x 1,49 násobok je 1273,95 Eur, po zaokrúhlení 1274 Eur.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plat starostu obce.

-

Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat hlavného
kontrolóra obce. Plat hlavného kontrolóra sa určuje podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Výpočet platu hlavného kontrolóra obce:
Koeficient podľa počtu obyvateľov 1,15 x priemerný zárobok v národnom hospodárstve.
Dohodnutý týždenný pracovný čas hlavného kontrolóra je 5 hod týždenne
Výška platu pre dohodnutý pracovný čas je po zaokrúhlení 132 Eur.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plat hlavného kontrolóra obce.

-

Rôzne:
-

Zmluva s centrom voľného času - L. Hrádok požiadalo o dotáciu pre 4 deti na 288 Eur/ na
rok. Žiadosť o finančnú dotáciu obecné zastupiteľstvo schválilo.

-

MAS Horný Liptov pripravuje plán rozvoja PHSR – plán rozvoja musí mať vypracovaná
každá obec, od občanov by mali ísť námety, čo by sa v obci malo robiť. Vymenovanie
členov komisie – predseda Soňa Slosiarová, členovia Pavel Béres, Lenka Lencsésová, Pavel
Pavelica, Daša Tkáčová.

-

Vyšla výzva na multifunkčné ihriská – vytipovať treba iný pozemok, rozmer 18m x 36m.

-

Obnova Kultúrneho domu tepelnou ochranou - pripravený je projekt cez životné prostredie

na zateplenie strechy, ktorá je v havarijnom stave.
-

Starosta obce informoval, že v UPS Uhorská Ves bolo vykonané zameranie a vykolíkovanie
hraníc pozemkov (od J. Beťku po Urbanovcov), čo bolo staré koryto potoka.

-

Dňa 17.4.2015 sa uskutoční v obci akcia pre deti Noc s Andersenom.

-

Dňa 22.4.2015 sa v obci uskutoční Verejný hovor – témy: PHSR a odpadové hospodárstvo.

-

Dňa 26.4.2015 sa uskutočnia Preventívne protipožiarne prehliadky – pomôžu hasiči. Martin
Perašín sa vzdal funkcie predsedu z osobných dôvodov, zatiaľ bude viesť výbor.

,
-

Diskusia:
- Obec má pripraviť zmluvu a geometrický plán na futbalové a detské ihrisko. Výbor UPS
odporúča prenájom na 30 rokov v symbolickej cene 1 €. Prenajatý pozemok bude slúžiť na
účely športu. Všetky úpravy, čo by sa diali by boli so súhlasom UPS Uhorská Ves.

-

Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing.Soňa Slosiarová

Ing.Lenka Lencsésová

