Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa
uskutočnilo dňa 12. decembra 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Soňa Slosiarová, Daniel Šimovček, Daša Tkáčová, Michal Drahovský
Neprítomný poslanec: Ľubomír Drahovský – ospravedlnený, príde neskôr
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starosta
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov
8. Určenie platu starostu obce
9. Diskusia
10. Záver
1. Starosta obce Vladimír Multáň otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných,
poslancov OZ, predsedu volebnej komisie. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 4
poslanci z piatich, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Michal Drahovský, Daniel Šimovček a za
zapisovateľku poslankyňa Daša Tkáčová. Do návrhovej komisie bola zvolená poslankyňa Soňa
Slosiarová.
3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb – predseda volebnej komisie Ing. Jozef Tkáč oboznámil
všetkých prítomných s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 15. novembra 2014.
Voľby starostu obce v Uhorskej Vsi vyhral s najväčším počtom 187 hlasov Vladimír Multáň.
Voľby do obecného zastupiteľstva vyhrali podľa počtu získaných hlasov:
Ing. Soňa Slosiarová 202 hlasov
Mgr. Daša Tkáčová 192 hlasov
Pavel Pavelica 188 hlasov
Ing. Pavel Béres 162 hlasov
Ing. Lenka Lencsésová 157 hlasov.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií – novozvolený starosta obce
Vladimír Multáň zložil zákonný sľub.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva – všetci novozvolení poslanci
Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová, Pavel Pavelica, Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová
prebrali osvedčenia a zložili sľub podpisom do pamätnej knihy.
6. Vystúpenie starosta – novozvolený starosta obce Vladimír Multáň predniesol všetkým prítomným
príhovor, v ktorom zhrnul svoju prácu ako starostu obce za uplynulé volebné obdobie a poďakoval
všetkým za prejavenú dôveru.
7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov – komisie v obci Uhorská Ves pre volebné obdobie 20152019 boli rozdelené nasledovne:
Finančná komisia – predseda Ing. Soňa Slosiarová
Stavebná komisia – predseda Ing. Pavel Béres
Kultúrno-športová komisia – predseda Mgr. Daša Tkáčová
Komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Pavel Pavelica
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda Ing. Lenka Lencsésová
Každý predseda komisie si volí členov komisie.
8. Určenie platu starostu obce – obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi určuje plat starostu obce podľa
zákona č. 253/1994 na 1228 eur mesačne.
9. Diskusia: Akcie v obci:
-

Zasadnutie obec. zastupiteľstva 15.12.2014 (pondelok) o 17 hod.,

-

Kapustnica 20. 12.2014 (sobota) o 17 hod. v Kultúrnom dome

-

Starosta obce Vladimír Multáň poďakoval bývalým poslancom za činnosť za volebné roky 2010
– 2014 - Soni Slosiarovej, Danielovi Šimovčekovi, Daši Tkáčovej, Ľubomírovi Drahovskému,
Michalovi Drahovskému a Ivete Koberovej (pracovala 2 roky v obec.zastupiteľstve)- poslancom
obec venovala knihu Dejiny Liptova za činnosť v obecnom zastupiteľstve za volebné roky.

10. Návrh na uznesenie prečítala poslankyňa Soňa Slosiarová. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne
schválený.
Neprítomný poslanec Ľubomír Drahovský prišiel na zasadnutie OZ o 17.40 hod. Starosta obce mu
poďakoval za činnosť v obecnom zastupiteľstve za roky 2010-2014, odovzdal mu knihu ako iným bývalým
poslancom a zároveň pán Drahovský sa oboznámil s priebehom zasadnutia.

11. Novozvolený starosta obce Vladimír Multáň poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:
Bc.Michal Drahovský

Daniel Šimovček

