Zápisnica
z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 5. septembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní traja poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke spolu s doplnenou rozpočtovou
zmenou č.11/2016.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.8, č. 9, č. 10/2016 + rozpočtová zmena
č.11/2016
7. Návrh na predaj obecného majetku
8. Návrh na zriadenie vecného bremena na obecný majetok
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Lenka Lencsésová a Ing. Soňa Slosiarová a za
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Lenka Lencsésová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 16. obecného
zasadnutia vyplynuli úlohy:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.7/2016.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.8, č. 9, č. 1, č.11/2016 – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.8, č. 9, č. 1, č.11/2016.
7. Návrh na predaj obecného majetku – zmluva o budúcej kúpnej zmluve, súhlasíme s odpredajom, cena
v zmysle znaleckého posudku. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve. Obecné
zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
8. Rôzne
Príprava akcií:
-

9. 9.2016 (piatok) slávnostná akadémia DHZ o 18 hod. v KD, do činnosti sa zapojili hasičky,
ktoré čistia a upratujú ihrisko, občerstvenie na akadémiu majú hasičky doniesť napečené do
KD pred začiatkom akcie

-

10.9.2016 (sobota) pohárová hasičská súťaž – muži, ženy a deti na futbalovom ihrisku o 9.00
hod., pre ženy sa zakúpili športové dresy s logom DHZ

-

10.9.2016 (sobota) akcia Rozlúčka s letom o 14.30 hod. – hrá skupina Pramene, grilovanie
klobások, súťaže

-

17.10.2016 (pondelok) Zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

22.102016 (sobota) Uvítanie do života - odovzdávanie finančného príspevku deťom a akcia
Úcta k starším

-

30.9.2016 (piatok) o 14.00 hod. Slávnostné odovzdanie rekonštrukcie priestranstva pred
obecným úradom predsedom predstavenstva PSS Ing. Imrichom Béresom, od Prvej stavebnej
sporiteľne obec získala sponzorský dar vo výške 2302,18 eur.

9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
10. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne schválený.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Lenka Lencsésová
Ing. Soňa Slosiarová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 5.09.2016
Vladimír Multáň
starosta obce

