Zápisnica
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. mája 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 doplnenými bodmi:
-

Rozpočtová zmena č.6/2016

-

Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 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.5/2016
8. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
10. Záverečný účet obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 body - rozpočtová
zmena č.6/2016 a návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016.

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Lenka Lencsésová, Pavel Béres a za zapisovateľku
poslankyňa Daša Tkáčová.

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Pavel Pavelica a Soňa Slosiarová.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 14. obecného
zasadnutia vyplynuli úlohy:

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.3 a č.4/2016

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 500 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor
obce.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 140 eur pre CVČ
Liptovský Mikuláš.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 156 eur pre CVČ
Liptovský Hrádok

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu vo výške 100 eur pre poslankyňu a predsedníčku
kuktúrnej komisie Dašu Tkáčovú za mimoriadnu aktivitu pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 150 eur na vydanie knihy podporenie publikácie od
Martina Furmana – Opevnenia na Liptove a zakúpenie 10 kusov publikácie.

-

Návrh na predaj obecného majetku – Na predchádzajúcom zasadnutí starosta obce informoval, že pán
Bobrík s manželkou Milotou Bobríkovou nemali oficiálny geometický plán, bolo by potrebné nech si
dajú žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, suma 9,90 eur/m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo
odpredaj parcely KN-C p.č. 1131/27, zastavané plochy, 53 m2.

-

Návrh na zmenu rozpočtu – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.5/2016
a obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.6/2016.

-

Návrh na vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu – ide o budúcu cestu na dolnej ulici (pri
Tomkovcoch a Beťkovcoch). Všetkým majiteľom bude treba poslať návrh na majetkovo právne
vysporiadanie pozemkov, cena na odkúpenie 3 eurá. Obecné zastupiteľstvo schválilo vysporiadanie
pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou v cene 3eurá/m2, ide o parcely 367/11, 367/12.

-

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce – výsledok záverečného účtu je dobrý, je
spracovaný podľa noriem, hlavný kontrolór obce navrhuje schváliť záverečný účet bez výhrad. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.

-

Záverečný účet obce – Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.

-

Rôzne:
-

Návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016 – obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schválilo návrh plánu hlavného kontrolóra za 2. polrok 2016.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov 1936 eur z rezervného
fondu.

-

Starosta obce informoval, že prevzal 420 stranový dokument PHSR.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce informovať pána Drahovského a pani
Švihrovú listom, že odpredaj parciel sa pre nich odkladá z dôvodu nevysporiadania parciel
za ich nehnuteľnosťami.

-

Budova na futbalovom ihrisku je v havarijnom stave, je potrebná jej rekonštrukcia, oprava
fasády a sociálnych zariadení.

-

Starosta obce upozornil, že je potrebné sa zúčastňovať zo strany poslancov kultúrnospoločenských akcií poriadaných v obci, aby sme motivovali občanov k vyššej účasti na
podujatiach.

-

Starosta obce informoval o tvorbe novej webovej stránky našej obce.

-

Plánovaný verejný hovor 20. 4. 2016 sa nekonal, pretože nebol žiadna horúca téma.

-

Starosta obce sa zúčastní od 16. -21.5.2016 Majstrovstiev Európy vo futbale starostov, ktoré
sa hrajú v Uherskom Hradišti.

Príprava akcií:

-

-

22. 5. 2016 (nedeľa) divadelné predstavenie „Prebuď sa Katarína“ ku Dňu matiek

-

13. 6. 2016 (pondelok) Zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

26. 6. 2016 (nedeľa) akcia pri príležitosti MDD na futbalovom ihrisku

Diskusia: - Pán Milan Beťko informoval o DHZ - Naši hasiči vyhrali okrskovú súťaž, ktorá sa konala
24.4. 2016 a postúpili na okresné kolo do Bobrovca, ktoré sa uskutoční 5.6.2016. Hra Plameň bude
28.5.2016 v Beňadikovej, zúčastnia sa jej deti a rodičia. Pre hasičov by chcel nové uniformy.
- Poslanec Pavel Pavelica sa zapojil do diskusie ohľadom umiestnenia zrkadiel na
dolnom konci. Zrkadlá sa tam môžu umiestniť na základe spracovaného projektu, aby sa predišlo
nehode. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vypracovať projektovú dokumentáciu na
nákup zrkadiel na miestnu komunikáciu.
- Umiestnenie kontajnerov na separovaný zber na a novú výstavbu a horný koniec pri
rodine Koberových.

-

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

