Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. novembra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Neprítomný: Pavel Pavelica - ospravedlnený
Neskorší príchod: Ing. Lenka Lencsésová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: Milan Beťko
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.17/2016

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.15, č. 16, č. 17/2016
Príprava rozpočtu 2017, 2018, 2019
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie

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.17/2016.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Ing. Soňa Slosiarová,
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Pavel Béres.

za

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 18. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové zmeny č.12, č.13, č.14/2016 a rozpočtovú zmenu
č.10/2016

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení vecného bremena na parcele registra C:
1135/2 k.ú. Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

na

1. polrok roka 2017.
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok 133 eur pre 7 detí narodených v roku 2015.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu pre manželov Ján Bobríka a Milotu Bobríkovú.

Príchod poslankyne Ing. Lenky Lencsésovej 17:10 hod.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.15, č.16, č.17/2016 – v rozpočtových zmenách ide
o sumy do 1000 eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové zmeny č.15, č.16,
č.17/2016.
Príchod kontrolórky Ing. Marty Gutraiovej 17:15 hod.
7. Príprava rozpočtu – starosta obce informoval, že obec dostala 2 žiadosti o dotácie od TJ Ďumbier
DHZ Uhorská Ves. TJ Ďumbier ide o sumu 3300 eur. DHZ Uhorská Ves žiadalo o sumu 6360 eur na
nákup hasičskej striekačky.
Prítomný pán Milan Beťko informoval, načo bude potrebná daná suma a povedal, že výročná schôdza
DHZ sa uskutoční 7.1.2017 a cvičenia malých hasičov budú bývať v sobotu v sále KD.
Poslanec Pavel Pavelica navrhol bezpečnostné zrkadlá do obce, spomaľovače, kamery a výmenu
osvetlenia v obci.
Poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová navrhla osvetliť cestu k uzavretému mostu do Podturne.
Starosta obce uviedol, že osvetlenie bolo menené v roku 2006, oprava komunikácií na Dolnej ulici
k nej je spravená dokumentácia, spoločný mosta do Podturne sa nebude opravovať a do obce boli
rozmiestnené nové smetné koše.
Starosta obce uviedol, že z obecného rozpočtu všetky návrhy neutiahneme. Starosta obce informoval,
že oprava komunikácie na Starej ulici by nás stála 120 tisíc eur.
Starosta obce ešte informoval, že bol na sedení starostov v L. Mikuláši ohľadom cyklotrasy
prepojenia L. Mikuláša a L. Hrádku.
8. Rôzne:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do obecnej kroniky za rok 2014, ktorý prečítala
prítomným kronikárka obce Daša Tkáčová.

Príprava akcií:
-

3.12.2016 (sobota) o 16.00 hod. Stretnutie s Mikulášom

-

5.12.2016 (pondelok) o 17.00 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

-

10.12.2016 (sobota) Vianočné posedenie (zložky)

-

17.12.2016 (sobota) Kapustnica (obec)

-

26.12.2016 (pondelok) Stolnotenisový turnaj

-

14.1.2017 (sobota) Fašiangová batôžková zábava – 60. roky

9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
Kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová navrhla, že treba dať na schválenie plán obecných zasadnutí.
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. Pavel Béres
Ing. Soňa Slosiarová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 14.11.2016
Vladimír Multáň
starosta obce

