Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. februára 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 s doplneným 7. bodom – Rozpočtová zmena č. 2/2016

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. 1/2016 + rozpočtová zmena č. 2/2016
8. Správa kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2015
9. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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 s doplnenou rozpočtovou zmenou
č.2/2016.

-

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 12. obecného
zasadnutia vyplynuli úlohy:
-

odporúčalo starostovi obce Vladimírovi Multáňovi rokovať o prenájme pozemku s p.
Danielom Šimovčekom (ulička medzi Beťkovcami a Šimovčekovcami) – starosta obce

informoval, že pán D. Šimovček nesúhlasí s prenájmom pozemku.
-

obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odmene pre starostu obce Vladimíra Multáňa.

-

obecné zastupiteľstvo schválilo pána Jána Drahovského st. ako prísediaceho na okresnom
súde v Liptovskom Mikuláši.

-

Návrh na predaj obecného majetku:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku KNE 513/501 katastrálne územie Uhorská
Ves s výmerou 53 m2 vo vlastníctve obce Uhorská Ves p. Danielovi Šimovčekovi a p. Elene
Šimovšekovej na základ znaleckého posudku Ing. J. Pavlíka zo dňa 19.1.2016 za 9,96
eur/m2.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj parciel pre Regionálny rozvoj Liptova KNC
1140/13 s výmerou 90 m2, KNC 1141/16 s výmerou 243 m2, KNC 1141/15 s výmerou

4

m2, KNC 1141/14 s výmerou 4 m2, KNC 1141/13 s výmerou 170 m2, KNC1141/12
s výmerou 412 m2, t.j. spolu 923 m2. Obec Uhorská Ves predáva uvedené parcely pre RRL
zastúpené pánom Ing. Jaroslavom Madudom za 15 eur/m2.
-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.1, č.2/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie rozpočtové zmeny č.1, č.2/2016.

-

Správa kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2015 - Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Marta Gutraiová
informovala obecné zastupiteľstvo o kontrolnej činnosti, ktorú vykonala. Kontrolnú činnosť zamerala
na kontrolu čerpania rozpočtu a dodržiavaní rozpočtových pravidiel, kontrolu účtovania a účtovných
operácií, kontrolu hospodárnosti, kontrolu vybavenia sťažností a petícií. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2015.

-

Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 – Kontrolórka obce predložila prítomným správu
kontrolnej činnosti, pri kontrole nezistila závažné nedostatky, všetko bolo v poriadku. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky za rok 2015.

-

Rôzne:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačný zápis k 31.1. 2015.

-

Starosta obce informoval, že podaná žiadosť na zateplenie KD nám neprešla.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie
kultúrneho domu cez Operačný program kvalita životného prostredia.

-

Starosta obce informoval, že sme podali projekt pre športovcov, v ktorom ide o výstavbu 3
obytných kontajnerov so 4 sprchami, 2 wc a umývadlami, nakoľko uvedené priestory
nepostačujú k futbalovej činnosti. Projekt bude prefinancovaný cez Pôdohospodársku

platobnú agentúru.
-

Od januára 2016 začali hasiči DHZ v našej obci vyvíjať činnosť. V tomto roku sa
uskutočnia oslavy 75.výročia založenia DHZ v obci Uhorská Ves, na ktoré nám bola
schválená dotácia v sume 300 Eur. Starosta obce informoval, že oslavy sa budú konať 9.10. septembra 2016 s okrskovým kolom a slávnostnou akadémiou.

Príprava akcií:
-

6. 3. 2016 (nedeľa) sa uskutoční divadelné predstavenie „Obec roka“ pri príležitosti MDŽ
a odovzdávanie karafiátov ženám

-

-

13. 3. 2016 (nedeľa) sa uskutoční mládež vynášanie Marmurieny s dedkom

-

1. 4.- 2.4. 2016 (piatok - sobota) sa uskutoční pre prihlásené deti Noc s Andersenom

-

4. 4. 2016 (pondelok) Zasadnutie obecné zastupiteľstvo

-

20. 4. 2016 (streda) Verejný hovor

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

