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

Zápisnica
z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17. októbra 2013 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania : zasadačka OcÚ
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky

Overovatelia zápisnice : Šimovček Daniel, Drahovský Michal
Návrhová komisia : Slosiarová Soňa, Drahovský Ľubomír
Zapisovateľka : Tkáčová Daša
1. Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

2. Poslanci schválili program zasadnutia.

3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Šimovček Daniel, Drahovský Michal a
za zapisovateľku poslankyňa Tkáčová Daša.

4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Drahovský Ľubomír.

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň.
6. Rozpočtová zmena č.6/ 2013 – podľa prílohy. Všetky do výšky 300€.
Rozpočtová zmena sa berie na vedomie.
7. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve nebytových priestorov (obchod) – prebieha rekonštrukcia, predajňa
bude premiestnená do prednej časti, zmluva sa mení medzi Obcou Uhorská Ves a
p. Silviou Perašínovou, zmení sa nájomné.
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve nebytových priestorov bol schválený všetkými poslancami.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013 – kontrolovaných bolo
8 oblastí (kontrola pokladničných operácií, kontrola výberu miestnych daní a poplatkov, kontrola
využívania fondov obce, kontrola evidencie majetku, kontrola záväzkov a pohľadávok, )
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce p. Ing. Marty Gutraiovej.
9. Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 –2020 (PHSR 2014 – 2020).
Poslankyňa Soňa Slosiarová oboznámila všetkých prítomných s hlavnou štruktúrou PHSR v našej obci
Uhorská Ves na roky 2014 – 2020.

10. Príprava akcií:
-

Október - mesiac úcty k starším dňa 26.10.2013 (sobota) o 16. hod. v kultúrnom dome

-

Odovzdanie finančného príspevku dňa 26.10.2013 (sobota) o 15. hod. 12 deťom - Karolína Zlejšia,
Kristián Kičin, Martin Herich, Juraj Slosiar, Tobias Oginčuk, Juraj Marko, Tomáš Tomko, Ján
Hlavaj, Oliver Lopatovský, Maxim Multáň, Laura Lencsésová, Linda Križková

11. Diskusia:
-

Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa budú konať dňa 9.11.2013 (sobota)
od 7.00 – 22.00 hodiny – 5 členná komisia, predsedkyňa p. L. Koblížeková, zapisovateľka
p. I. Koberová

-

v obci prebieha oprava výtlkov na miestnej komunikácii

-

je potrebná rekonštrukcia okien, ktoré sú v zlom stave na pohostinstve Rybka

-

mládež natrela v detskom parku detské preliezky, pomník ešte treba natrieť autobusovú zastávku

12. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.

Overovatelia zápisnice :

Šimovček Daniel,

Drahovský Michal
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