Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Uhorská ves,
konaného dňa 6.9.2013 o 17.00 v zasadačke Obecného úradu

K bodu 1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Vladimír Multáň.
Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní 4, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné (viď
prezenčnú listinu).
K bodu 2)
Poslanci schválili program zasadnutia bez pripomienok tak, ako bol uvedený na pozvánke.
K bodu 3)
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci:
Za zapisovateľku bola určená poslankyňa:

Daniel Šimovček, Michal Drahovský
Soňa Slosiarová

K bodu 4)
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:

Soňa Slosiarová, Ľubomír Drahovský

K bodu 5)
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonal
starosta obce. Konštatoval, že na minulom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré
stanovujú úlohy.
K bodu 6)
Poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2013, ktorým starosta obce schválil
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
K bodu 7)
Na funkciu prísediaceho Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie 2013-2017 bol
predstavený jeden kandidát – poslanec Daniel Šimovček. Menovaný túto funkciu prijal
a obecné zastupiteľstvo ho schválilo ako prísediaceho Okresného súdu na horeuvedené
obdobie.
K bodu 8)
Starosta obce informoval poslancov o liste pána Dianišku, podielového spoluvlastníka
parcely KN-E 530, ktorý ponúka obci Uhorská Ves na odpredaj jeho podiel. Podiely ďalších
spoluvlastníkov sú v exekučnom konaní. Obec Uhorská Ves nemá záujem o odkúpenie časti
pozemku. Odpovedať na list pánovi Dianiškovi bude starosta obce.
K bodu 9)
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou strednodobého rozvojového dokumentu
„Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Uhorská Ves na roky 2014 – 2020“
(PHSR). Zastrešením celej prípravy spracovania poverilo poslankyňu Soňu Slosiarovú. Na

úvod bude uverejnený článok v obecnom spravodaji, prípadne na internetovej stránke obce,
ktorým sa občanom zdôrazní význam PHSR a zároveň sa vyzvú k spoluúčasti na jeho tvorbe.
Článok pripraví Soňa Slosiarová do 10.9.2013.
K bodu 10)
Starosta obce podal informáciu o priebehu verejných obstarávaní na 2 akcie, a to:
- rekonštrukcia obchodu – prihlásili sa 2 záujemcovia, do 10.9. majú predložiť
ponuky, akcia by mala byť ukončená do 31.10.2013
- výstavba miestnej komunikácie za ihriskom – projekt, na ktorý obec získala
finančné prostriedky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry prostredníctvom
MAS Horný Liptov, realizácia v mesiaci apríli 2014
K bodu 11)
Starosta obce informoval o najbližšie pripravovanej akcii – rozlúčka s letom. Bude sa konať
28.9.2013 pri prameni Uhorčianka, účinkovanie prisľúbila hudobná skupina PRAMENE.
K bodu 12)
Poslanec Ľubomír Drahovský tlmočil požiadavku mládeže v našej obci, aby im bola
poskytnutá miestnosť na stretávanie sa. Požiadavkou sa bude starosta obce a zastupiteľstvo
zaoberať. Zvážime možnosti a podmienky poskytnutia voľných priestorov po rekonštrukcii
obchodu.
K bodu 13)
Členka návrhovej komisie Soňa Slosiarová zrekapitulovala návrhy na uznesenie, ktoré boli
poslancami priebežne počas rokovania schvaľované. Všetky návrhy na uznesenia boli
prítomnými poslancami jednomyseľne schválené. Nehlasovala ospravedlnená neprítomná
poslankyňa Dáša Tkáčová, ktorá prišla až v závere rokovania.
K bodu 14)
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce.

V Uhorskej Vsi, 6.9.2013

Zapísala:

Soňa Slosiarová

.......................................

Overili:

Daniel Šimovček

........................................

Michal Drahovský

.......................................

