Zápisnica
z 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 5. septembra 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Soňa Slosiarová, Daniel Šimovček, Daša Tkáčová
Neprítomní poslanci: Michal Drahovský – ospravedlnený
Ľubomír Drahovský – príde neskôr
Program: podľa pozvánky doplnený o body
- Rozpočtové opatrenie č.9/2014
- Rozpočtové opatrenie č.10/2014
- Správa audítora
- Výročná správa na rok 2013
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Určenie počtu poslancov a úväzok starostu na celé funkčné obdobie
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2014
8. Správa audítora
9. Výročná správa za rok 2013
10. Rozpočtové opatrenie č.6/2014, č.7/2014 a č.8/2014
11. Rozpočtové opatrenie č.9/2014, č.10/2014
12. VZN č.03/2014 Verejný poriadok na území obce Uhorská Ves
13. VZN č.4/2014 O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
14. Rôzne príprava akcií
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
1. 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.

2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke, ktorý bol doplnený o body
Rozpočtové opatrenie č.9/2014, Rozpočtové opatrenie č.10/2014, Správa audítora a Výročná správa
za rok 2013.

3. Za overovateľov zápisnice bol určený poslanec Šimovček Daniel, Soňa Slosiarová a
za zapisovateľku poslankyňa Tkáčová Daša.

4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Šimovček Daniel.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň.

6. Určenie počtu poslancov a úväzok starostu na celé funkčné obdobie – obecné zastupiteľstvo
schvaľuje jednomyseľne 5 poslancov do obecného zastupiteľstva v nasledujúcom volebnom období
a aby starosta obce pracoval na plný úväzok.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2014– obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za I. polrok 2014.

8. Správa audítora – p. Koberová predložila správu audítora a oboznámila s ňou všetkých prítomných.
Obecné zastupiteľstvo správu audítora berie na vedomie.

9. Výročná správa za rok 2013 – obecné zastupiteľstvo berie výročnú správu na vedomie.
10. Rozpočtové opatrenie č.6/2014, č.7/2014, č.8/2014 a č.9/2014 – sú rozpočtové zmeny medzi
kapitolami a položkami do 300 eur, ktoré sú v kompetencii starostu obce podľa vnútornej smernice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.6/2014, č.7/2014, č.8/2014
a č.9/2014.
11. Rozpočtové opatrenie č.10/2014 – ide o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdaje. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú
zmenu č. 10/2014.

Poslanec Ľubomír Drahovský prišiel na zastupiteľstvo o 17.30 hod. a je v ďalších bodoch programu
zasadnutia zapojený do hlasovania.

12. VZN č.03/2014 Verejný poriadok na území obce Uhorská Ves - prítomní 4 poslanci schválili VZN
č.03/2014 Verejný poriadok na území obce Uhorská Ves.

13. VZN č.4/2014 O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd – obecné
zastupiteľstvo schválilo VZN č.4/2014.

14. Rôzne príprava akcií:
-

15.11.2014 (sobota) sú voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, za zapisovateľku je určená
p. Koberová

-

27. 9. 2014 (sobota) sa uskutoční Rozlúčka s letom na futbalovom ihrisku, v prípade
nepriaznivého počasie sa bude konať v kultúrnom dome – pripravené bude občerstvenie
a zábava pri muzike

15. Diskusia:
-

z rezervného fondu sa dá 1000 eur na starú a dolnú ulicu na asfalt, ktorý nie je v dobrom
stave, pačmatikom asfaltovú cestu nastriekajú a upravia

-

počas leta sme vyhlásilii verejnú súťaž na miestnu komunikáciu. Víťaz Cestné stavby
Liptovský Mikuláš z a v septembria 2014 preberajú stavenisko doba výstavby 60 dní.

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

Overovatelia zápisnice:

Daniel Šimovček

Soňa Slosiarová

