Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. októbra 2015 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
Neprítomná kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová – ospravedlnená
Program: podľa pozvánky doplnený o: Rozpočtové opatrenie č.22, č.23, č.24, č.24, č.25/ 2015
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.20, č.21/2015
7. Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.22, č.23, č.24, č.25/2015
8. Schválenie dodatku č. 1 k VZN Obce uhorská Ves č.1/2011 Štatút obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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, doplnený o Rozpočtové
opatrenie č.22, č.23, č.24, č.25/2015

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavel Béres, 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 8. obecného
zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.

-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.20, č.21/2015. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie rozpočtové zmeny č. 20, č. 21/ 2015.

-

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.22, č.23, č.24, č.25/2015. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové zmeny č.22, č.23, č.24, č.25/2015.

-

Dodatku č. 1 k VZN Obce Uhorská Ves č.1/2011 Štatút obce – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dodatok č. 1k VZN Uhorská Ves č. 1/2011 Štatút obce

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre deti, ak prijímatelia príspevku majú
vyrovnané všetky záväzky voči obci. Minulý rok sa v obci narodili Patrik Tomko a Vanesa
Schwarzbacherová.

-

Rôzne:
-

Dňa 17. 10. 2015 sa uskutoční „Odovzdávanie finančného príspevku“ deťom pri dovŕšení
1. roku o 15 hod. v zasadačke OcÚ.

-

Dňa 17. 10. 2015 sa uskutoční „Úcta k starším“ o 16 hod. v Kultúrnom dome.

-

Dňa 21. 10. 2015 sa uskutoční „Verejný hovor“ o 17 hod., témy hovoru budú Rozvoj obce,
Prečíslovanie domov, Odpadové hospodárstvo, Rozpočet obce.

-

7. 10. 2015 sme dokončili žiadosť na Envirofond na zateplenie KD, vyhrala firma JMH s. r.
o Liptovský Hrádok.

-

Staré drevené stoličky čo zostali po zakúpení nových, ponúkneme na odpredaj.

-

V obci sa rozmáhajú krádeže, je potrebné upozorniť občanov, aby sa predišlo nepríjemným
udalostiam.

-

Dostali sme povolenie od dopravného inšpektorátu na založenie značky Zákaz státia od pána
Vladimíra Pavelicu po pohostinstvo Rybka.

-

-

DHZ – podaná žiadosť o zaradenie do C kategórie rozmiestnenia hasičských jednotiek

-

Príprava nového výboru DHZ

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

