Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. januára 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Pavel Béres, Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Program: podľa pozvánky

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na predaj obecného majetku
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č. 34,č.35,č.36, č.37/2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
-

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

-

Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.

-

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

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Lenka Lencsésová a Soňa Slosiarová.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 11. obecného
zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.

-

Návrh na predaj obecného majetku:
1. žiadosť o predaj obecného majetku prišla od občanov obce p. Daniela Šimovčeka a p. Eleny
Šimovčekovej na pripravovanej novej IBV, ide o parcelu KNE 513/501 s výmerou 53 m2. Obecné
zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vstúpiť s majiteľom pozemku do rokovania za účelom

zachovania prechodu uličky pre chodcov.
2. žiadosť prišla od investora p. Madudu na odkúpenie starého koryta. Obecné zastupiteľstvo
odporúča vyžiadať od p. Madudu originálny geometrický plán so správnymi parcelami. Obecné
zastupiteľstvo navrhuje rokovať s investorom o cene 15 eur za 1 m2 na odpredaj.
-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.34, č.35, č.36, č.37/2015. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové zmeny č. 34, č.35, č. 36, č. 37/ 2015.

-

Rôzne:
- Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2013, ktorý prečítala
prítomným kronikárka obce Daša Tkáčová.
- Pán Ján Drahovský st. končí ku dňu 15. februára 2016 ako prísediaci na okresnom súde.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pána Jána Drahovského st. ako prísediaceho na
okresnom súde v Liptovskom Mikuláši na nasledujúce obdobie 2016 – 2020.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na
základe zmluvy o dielo č. 08/2015 vo výške 19 tisíc eur.
- Doplnenie bodu o zvýšenie platu starostu obce –Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení
platu starostovi obce Vladimírovi Multáňovi o 40 % na mesiac január a február 2016.
- Na obec písomná žiadosť prišla dňa 22.11. 2015 na neustále pálenie lístia a odpadu v tesnej
blízkosti rodinného domu pána Šikulaja, ktorý žiada odstránenie uvedenej skládky pri
jeho rodinnom dome. Komisia na ochranu verejného poriadku bude tento problém riešiť.
- Vykonanie ročnej inventarizácie je potrebné splniť do termínu 5. februára 2016
- Starosta informoval, že finišujeme s prípravou výzvy na kamerový systém, rekonštrukcie
miestnej komunikácie, podali sme žiadosť na zateplenie kultúrneho domu.
Príprava akcií:

-

-

30. 1. 2016 (sobota) Hasičská výročná členská schôdza

-

31. 1. 2016 (nedeľa) Kladenie vencov pri pomníku padlých o 14 hod.

-

6. 2. 2016 (sobota) Fašiangové posedenie – spolky v obci

-

29. 2. 2016 (pondelok) Zasadnutie obecného zastupiteľstva

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

