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

Zápisnica
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. júna 2013, v zasadačke obecného úradu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Rozpočtová zmena č.2/2013
7. VZN č.01/2013 Požiarny poriadok obce
8. VZN č.02/2013 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady
za sociálne služby poskytované obcou Uhorská Ves
9. Informácia o Sadzobníku poplatkov
10. VS 09/2013 Sociálny fond
11. Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2012
12. Záverečný účet za rok 2012
13. Návrh plánu práce HK na II. polrok 2013-06-27
14. Rôzne : príprava akcie 29.6.2013 MDD - vítame prázdniny
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce.
2. Poslanci schválili program zasadnutia
3. Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Šimovček Daniel, Drahovský Michal.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Tkáčová, Drahovský Ľubomír
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce
6. Poslanci schválili zmenu k rozpočtu - rozpočtovú zmenu č. 2/2013.
7. Poslanci prerokovali a následne schválili VZN č. 01/2013 Požiarny poriadok obce.
8. Poslanci prerokovali a následne schválili VZN č. 02/2013 o výške úhrady, spôsobe určenia
a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Uhorská Ves.
9. Starosta informoval prítomných o „Sadzobníku správnych poplatkov“, ktoré
obec môže inkasovať od občanov. Pre lepšiu informovanosť občanov je „Sadzobník
správnych poplatkov“ zverejnený na internetovej stránke obce.
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10. Poslanci schválili VP 09/2013 o Sociálnom fonde. Jedná sa o tvorbu , vedenie a použitie
prostriedkov SF.
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Uhorská Ves za rok 2012 :
záverečný účet bol spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami
a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov obce Uhorská Ves
a preto odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je
predložený a schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
12. Poslanci následne schválili predložený „Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok 2012“.
13. Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu práce HK na II. polrok 2013.
14. 29. júna 2013 obecné zastupiteľstvo v spolupráci s Obecným úradom organizuje
akciu pre deti : MDD – vítame prázdniny. Akcia sa uskutoční na ihrisku, v prípade
nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v sále KD.
15. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne prijatý.

Overovatelia : Šimovček Daniel

Drahovský Michal
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