Zápisnica
z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. mája 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová, Pavel Béres
kontrolór obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica – ospravedlnený

Program: podľa pozvánky doplnený o body:
- Rozpočtové opatrenie č.9/2015, č.10/2015
- Dotácia pre Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.7/2015, č. 8/2015
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Uhorská Ves za rok 2014
8. Schválenie dotácie pre FO
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
-

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú
kontrolórku obce. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 3 poslanci z piatich, čím je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

-

Poslanci schválili program zasadnutia, ktorý bol doplnený o body: Návrh na zmenu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č.9/2015, rozpočtové opatrenie č.10/2015 a dotácia pre Centrum voľného času
Lipt.Mikuláš.

-

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

-

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

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho obecného zasadnutia
nevyplynula žiadna úloha. Z predchádzajúceho 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odporučilo
starostovi obce zakúpiť stoličky do kultúrneho domu, v mesiaci máj bolo zakúpených 120 kusov
stoličiek za 2400 eur.

-

Návrh zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.7/2015, rozpočtová zmena č.8/2015, rozpočtová zmena
č.10/2015 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.7, č.8, č.10/2015.

-

Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.9/2015 – jedná sa o sumu nad 1000 eur. Obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.9/2015.

-

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Uhorská Ves za rok 2014 – hlavný
kontrolór odporúča schváliť záverečný účet obce, ktorý bol vypracovaný v súlade s príslušnými
právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.

-

Predseda futbalového oddielu TJ Ďumbier Uhorská Ves požiadal o dotáciu na rok 2015. Obecné
zastupiteľstvo schválilo dotáciu na činnosť sumou 2600 eur v rámci rozpočtu na rok 2015.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre Centrum voľného času Lipt. Mikuláš sumou 105 eur na
polroka pre mimoškolskú činnosť pre 3 deti (Kyseľ, Kyseľová, Peniašková), t.j. 70 eur na rok na
dieťa.

-

Rôzne:
-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecných pozemkov ako prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku obce Uhorská Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

-

Pán Tomko a Regionálny rozvoj Liptova – zmena územného plánu

-

Oslovil nás pán Kuchárik so žiadosťou na prevod a odkúpenie pozemku na drobný chov
(pstruhy). Stanovisko k žiadosti – na základe žiadosti Obec Uhorská Ves nesúhlasí
s návrhom pána Kuchárika a žiada ho doplniť o súhlas okresného úradu, aj s pripraveným
projektom k zamýšľanej investícii či prípadnej činnosti.

-

Na vybudovanie multifunkčného ihriska s rozmerom 18m x 36m musíme mať vhodný
pozemok, ideálny by bol za detským ihriskom.

-

Dňa 22.4.2015 v obci uskutočnil Verejný hovor – témy: PHSR a odpadové hospodárstvo,
ktorého sa zúčastnili len dvaja občania, čo je veľmi slabá účasť.

-

Dňa 21.5.2015 o 16 hod. sa uskutoční v zasadačke stretnutie k príprave PHSR a rozvojovej
stratégie.

-

Dňa 31.5.2015 /nedeľa/ o 15 hod. odohrajú divadelníci z Vlách predstavenie Horí ohník,
horí.

-

Stretnutie so starostami L. Ján, Podtureň a Uhorská Ves – starostovia riešili aj tému futbal
v obciach, kde vznikla myšlienka o vytvorenie spoločného futbalového klubu. Je len otázka
času, kedy sa tak stane, bude k tomu zvolané spoločné stretnutie s funkcionármi, ak budeme
chcieť zachovať futbal v našej obci budeme musieť k tomu pristúpiť.

-

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

