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Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 4.3.2011 o 18 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania : zasadačka OcÚ
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky
Overovatelia zápisnice : Šimovček Daniel, Drahovský Ľubomír
Návrhová komisia :
Slosiarová Soňa, Tkáčová Dáša
Zapisovateľka :
Koberová Iveta
1. Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Poslanci schválili program zasadnutia.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Šimovček Daniel, Drahovský
Ľubomír a za zapisovateľku poslankyňa Koberová Iveta.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Tkáčová Dáša,
5. Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
6. Kontrolórka obce Hvizdošová Jana vyhodnotila „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce“ za rok 2010.
Pracovníčka OcÚ Koblíţeková Lýdia vyhodnotila rozpočet obce za IV.kv. 2010.
7. Poslanci zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2011-2013
8. Na základe osobitého zreteľa s ktorým súhlasili všetci poslanci, bola schválená
nájomná zmluva medzi obcou Uhorská Ves a p. Lehotským na dobu
určitú do 31.3.2018.
Poslanci prerokovali návrh smernice pre „Pouţitie súkromného automobilu
na sluţobné účely“ a doporučili starostovi obce uzatvoriť havarijné poistenie
súkromného vozidla.
9. Vzhľadom na vysoké náklady na vývoz veľkoplošného kontajnera navrhujú
poslanci riešenie : zabezpečiť oplotenie z obidvoch strán, určiť dni a hodiny,
v ktorých budú môcť občania vyváţať odpad, určiť osobu, ktorá bude zodpovedná za správne uloţenie odpadu.
V diskusii p. Milan Beťko navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby raz za
štvrťrok
pozývalo predsedov spoločenských organizácii, ktorí by zhodnotili činnosť svojej
organizácie za dané obdobie.
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Starosta informoval prítomných o otvorení Trasy pamätihodnosti MPP,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2011 za účasti starostov obcí zo zdruţenia MPP
a poľských hostí.
Informácia starostu obce o zasadnutí ZMOL-u na ktorom bol zvolený
nový predseda – starosta obce Závaţná Poruba - p. Baráni.
Starosta obce navrhuje zakúpiť známku pre lepšiu evidenciu psov
v našej obci.
V rámci osláv MDŢ, odohrá ľubeľské ochotnícke divadlo našej
obci komédiu : Starostové kuchárky“ dňa 6.3.2011
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