Obec Uhorská Ves, ul.Stará 53, 032 03
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. apríla 2013 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miesto konania : zasadačka OcÚ
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky, doplnený o bod : Zmena vnútornej smernice –

odmeňovanie poslancov

Overovatelia zápisnice : Drahovský Ľubomír, Šimovček Daniel
Návrhová komisia :
Slosiarová Soňa, Drahovský Michal
Zapisovateľka :
Tkáčová Daša

1. Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Poslanci schválili program zasadnutia doplnený o bod: Zmena vnútornej smernice – odmeňovanie
poslancov.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Drahovský Ľubomír, Šimovček Daniel a za
zapisovateľku poslankyňa Tkáčová Daša.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Drahovský Michal.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň.
6. Kronikárka obce Daša Tkáčová prečítala zápis do kroniky za rok 2011, ktorý bol obecným
zastupiteľstvom schválený.
7. Rozpočtová zmena č.1/2013.
rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
- zvýšenie príjmov v položke / podpoložke rozpočtu 292.012 – Príjmy z dobropisov v celkovej sume
2 547,00 €,
- zvýšenie výdavkov v položke/podpoložke rozpočtu 01116.633.016.41 – Reprezentačné výdavky v sume
600,00 €,
- zvýšenie výdavkov v položke / podpoložke rozpočtu 01116.635.006.41 Údržba budov v sume 1 947,00
€
8. Bola podaná informácia o zmena platu starostu a kontrolóra obce na základe údajov štatistického úradu.
9. Rôzne:
-

Starosta obce s predsedom stavebnej komisie pôjdu na miesto preskúmať situáciu na dolnej ulici
a vzájomne sa dohodnúť medzi rodinami Bobrikovou a Bátoryovou a nájsť spoločné riešenie.
Ohľadom prenájmu obecného majetku.

-

Dňa 20.3. 2013 došlo k zrušeniu priemyselného parku Liptov, na zasadnutí sa zúčastnili starosta obce
Vladimír Multáň a poslanec Daniel Šimovček. Priemyselný park Liptov sa nachádzal v katastroch
Liptovského Mikuláša, Závažnej Poruby, Uhorskej Vsi a Beňadikovej.
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-

Príprava akcií na mesiac máj:
25. 5. 2013

Deň matiek

24. 5. 2013

25. Zasadnutie OZ o 17.00 hod.

-

Preventívne prehliadky sa majú vykonávať každé dva roky. Tento rok sa uskutočnia 28. 4. 2013

-

Bola uzavretá zmluva o zbere papiera s firmou Brantner. Výkup papiera od občanov výmenou za
toaletný papier alebo za hotovosť 0,03 centov za kg.

-

Predseda Futbalového oddielu TJ Ďumbier Uhorská Ves žiada o podporu k výročiu 80. rokov od
založenia futbalu v našej obci. Obecné zastupiteľstvo bude rozmýšľať o možnostiach resp. hľadať
možnosti poskytnutia podpory futbalovému oddielu.

10. Diskusia:
-

Nakoľko je kúrenie v sále kultúrneho domu v zlom stave, pri vykurovaní priestorov dochádza
k zadymeniu sály a pec z roku 1983, je potrebná rekonštrukcia kúrenia, oprava starej pece je
dohodnutá s pánom M. Koberom.

-

Objekt stanica Mladých turistov (pohostinstvo Rybka) vykonať úpravy okolia do leta.

-

Nájomca obchodu potravín v obci má problémy s kúrením. Zistiť zo strany obce cenovú ponuku na
výmenu plechových dverí na sklade za plastové dvere a okná a vchod do predajne umiestniť priamo
zo starej ulice.

-

RV Print má záujem o zavesenie reklamného baneru na požiarnu zbrojnicu. Za túto službu obci
firma vytlačí decembrové číslo spravodaja farebne.

-

Je potrebné upraviť prístupový chodník k prameňu Uhorčianka.

11. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.
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