Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. decembra 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová, Pavel Béres, Lenka Lencsésová
Neprítomný poslanec: Pavel Pavelica – ospravedlnený, príde neskôr
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
VZN č.5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
7. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtová zmena č.13/2014, č.14/2014
8. Vnútorná smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami obce
9. Návrh odmeny poslancom OZ
10. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2010 – 2014
11. Predĺženie platnosti PHSR Obce Uhorská Ves na roky 2006 – 2013
12. Rôzne príprava akcií
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú
kontrolórku obce. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 4 poslanci z piatich, čím je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavel Béres, Lenka Lencsésová a za zapisovateľku
poslankyňa Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Soňa Slosiarová, Pavel Béres.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň.
6. VZN č.5/2014 – obecné zastupiteľstvo prerokovalo VZN č.5/2014, dane za komunálny odpad sa
zvýšia na 14 eur, obecné zastupiteľstvo navrhuje urobiť lepšiu osvetu medzi občanmi
o komunálnych odpadoch. Aby sa občania naučili lepšie separovať odpad, treba podať našim

spoluobčanom základné informácie o separácii a odpadovom hospodárstve napríklad formou
verejných pohovorov alebo formou internetovej stránky.
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Návrh zmeny rozpočtu - rozpočtová zmena č.13/2014 a č.14/2014 - obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočtovú zmenu č.13/2014 a č.14/2014.
8. Vnútorná smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami obce – obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní schválilo vnútornú smernicu o hospodárení.
9. Návrh na odmeny poslancom OZ – starosta navrhol odmeny bývalým poslancom, nakoľko obec
môže si to dovoliť a dobre hospodári s financiami. Poslancovi Danielovi Šimovčekovi určuje
odmenu vo výške 100 eur, poslancom Soni Slosiarovej, Daši Tkáčovej a Ľubomírovi Drahovskému
50 eur a poslancovi Michalovi Drahovskému 25 eur. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmeny pre
bývalých poslancov.
10. Návrh na usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu - v súvislosti s ukončením funkčného
obdobia 2010 – 2014 - Obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi schválilo vyplatenie náhrady platu
starostu Vladimírovi Multáňovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 v rozsahu 10 dní, keďže sa
ukončilo volebné obdobie.
11. Predĺženie platnosti PHSR Obce Uhorská Ves na roky 2006 -2013 – obecné zastupiteľstvo schválilo
PHSR obce Uhorská Ves do schválenia nového PHSR.
12. Rôzne príprava akcií:
-

20.12.2012 (sobota) Kapustnica – poslanci a členovia komisií

-

27.12.2014 (sobota) Stolnotenisový turnaj v kultúrnom dome

-

31.12.2014 (streda) Silvester pri zvonici – Vítanie nového roka 2015

Neprítomný poslanec Pavel Pavelica prišiel na zasadnutie OZ o 18.00 hod
13. Diskusia:
-

úver vo výške 30 tisíc eur sme začali čerpať

-

v obci sa vyskytli podnety na zvýšenú trestnú činnosť - miznú stavebné materiály v našej
obci

-

starosta obce spomenul, že na obec bola podaná žiadosť od pána Ľ. Tomku o zmene
územného plánu

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

Overovatelia zápisnice:
Ing.Pavel Béres

Ing.Lenka Lencsésová

