Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. decembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Neskorší príchod: Ing. Lenka Lencsésová 17.08 hod
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: Iveta Koberová
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.18/2016

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.19, č. 20, č. 21, č.22
Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Schválenie rozpočtu na rok 2017
Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2016
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní štyria poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke spolu s doplnenou rozpočtovou
zmenou č.18/2016.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Pavel Pavelica, za zapisovateľku
poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Pavel Pavelica.

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 19. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.15, č.16, č.17/2016.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2014, ktorý prečítala kronikárka
obce Daša Tkáčová.

Príchod poslankyne Ing. Lenky Lencsésovej 17:08 hod.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.18, č.19, č.20,č.21, č.22/2016 – v rozpočtových
zmenách č.19, č.20, č.21/2016 ide o sumy do 1000 eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočtové zmeny č.19, č.20, č.21/2016. V rozpočtových zmenách č.18, č.22/2016 ide o sumu nad
1000 eur, obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové zmeny č.18,č.22/2016.
7. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce – finančná komisia konštatuje, že rozpočet bol
vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, finančná komisia nemá k rozpočtu
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu
rozpočtu obce.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce – Hlavný kontrolór obce Ing. Marta
Gutraiová odporúča schváliť rozpočet na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 zobrať na vedomie.
9. Schválenie rozpočtu na rok 2017 – k rozpočtu neboli žiadne nové pripomienky, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet na rok 2017, na roky 2018 a 2019 berie na vedomie orientačný rozpočet.
10. Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2016 – starosta obce oboznámil prítomných s ročnou inventarizáciou. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie príkazný list starostu obce na vykonanie ročnej inventarizácie.
11. Rôzne:
-

Starosta obce predložil správu audítora. Audítor vypracoval správu o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou pre obec Uhorská Ves k 31.12.2015. Obec Uhorská Ves je
finančne zdravá. Uvedenú správu obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácie pre centrum voľného času L. Mikuláš pre
4 žiakov s trvalým pobytom o 80 eur (Durdík Ľuboš, Durdíková Daniela, Murínová Ema,
Balická Šarlota).

-

Dostali sme žiadosť o schválenie prísediaceho na okresnom súde. Pán Milan Beťko s tým
súhlasil a bude zastupovať obec na funkčné obdobie roky 2017 - 2021 namiesto pána Daniela

Šimovčeka. Obecné zastupiteľstvo schválilo pána Milana Beťku za prísediaceho na okresnom
súde na obdobie 2017-2021.
-

Dostali sme list od pána Kuchárika, ktorý žiada o vysvetlenie resp. povolenie vstupu
nákladných vozidiel do oblastí ulice: Nábrežná, Stará ulica, Nová ulica. Navrhuje sa, aby
nákladné autá zastavovali pri obslužnej komunikácii smerom do L. Jána.

-

Starosta obce informoval o novej stránke obce Uhorská Ves

Príprava akcií:
-

17.12.2016 (sobota) Kapustnica (obec)

-

26.12.2016 (pondelok) Stolnotenisový turnaj

-

31.12.2016 (sobota) Stretnutie pri zvonici- vítanie nového roka2017

-

14.1.2017 (sobota) Fašiangová batôžková zábava – 60. roky

-

23.1.2017 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

12. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zvýšiť súčasný plat starostu obce na 2 mesiace 60 % január,
60% február s účinnosťou od 1.1.2017.

-

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zvýšiť odmenu hlavnej kontrolórke obce január – apríl po
25%.

13. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne schválený.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Pavel Béres
Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 12.12.2016
Vladimír Multáň
starosta obce

