Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. novembra 2015 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 doplnený o: Rozpočtové opatrenie č.28, č.29/ 2015
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.26, č.27/2015
7. Plán práce HK na I. polrok 2016
8. Uznesenie k PHSR
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 a bod č.6 doplnený
o Rozpočtové opatrenie č.28, č.29/2015.

-

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

-

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

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 9. obecného
zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.

-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.26, č.27, č.28, č.29/2015. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové zmeny č. 26, č.27, č. 28, č. 29/ 2015.

-

Plán práce HK na I.polrok 2016 – Kontrolórka obce pani Marta Gutraiová predložila obecnému
zastupiteľstvo plán práce na I. polrok a informovala všetkých prítomných na čo bude zameraná jej
kontrolná činnosť v prvom polroku roka 2016. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán hlavnej
kontrolórky na prvý polrok 2016.

-

Uznesenie k PHSR – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo uznesenie PHSR, ktoré bude vyvesené na
internete, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh
Spoločného programu rozvoja Horného Liptova na roky 2015 – 2022, časť obce Uhorská Ves.

-

Rôzne
- Obecnému zastupiteľstvu bol predložený Rozpočet obce na roky 2016, 2017, 2018
- Do Kultúrneho domu sa plánuje zakúpiť 20 skladacích stolov za 1600 eur
- Na rekonštrukciu kúrenia sme od úradu vlády dostali 11 tisíc eur.
- Zakúpili sa dopravné značky Zákaz státia, ktoré sa umiestnia na starej ulici od V. Pavelicu
po pohostinstvo Rybka. Komisia na Ochranu verejného poriadku zvolá prítomných
zainteresovaných k tejto situácii.
- Od pána Mgr. Ľubomíra Drahovského sme dostali podnet na umiestnenie dopravných
značiek v obci, pri riešení situácie ohľadne parkovania vozidiel našich občanov na Starej
a Novej ulici v obci.
- V projekte IBV Zelená vieska – Regionálny rozvoj Liptova je už zajednaná polovica
stavených pozemkov.
- Vo verejnom hovore, v ktorý sa v obci uskutočnil 21.10.2015 bolo témou aj prečíslovanie
domov, to sa v obci vyrieši nahratím súradníc, ktoré sa priradia ku každému domu.
Príprava akcií:

-

-

5. 12. 2015 (sobota) Stretnutie s Mikulášom

-

7. 12. 2015 (pondelok) Zasadnutie OZ o 17 hod. v zasadačke OcÚ.

-

12.12.2015 (sobota) Kapustnica – spolky v obci

-

19. 12. 2015 (sobota) Kapustnica – poslanci a členovia komisií

-

26. 12. 2015 (sobota) Stolnotenisový turnaj

-

31.12.2014 (štvrtok) Silvester pri zvonici – Vítanie nového roka 2016

-

23. 1. 2016 (sobota) Batôžková zábava – Divoký západ, hrať bude skupina Pramene a DJ

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

