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Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves zo dňa 21.06.2012
Prítomní :
Program :

podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2 . Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
Obce Uhorská Ves za rok 2011
7. Záverečný účet Obce Uhorská Ves za rok 2011
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2012
9. Rôzne – stavba Uhorčianka – minerálny prameň
- SNP 68. výročie 28.8.2012 /utorok/
- príprava VZN parkovanie na miestnych komunikáciách
- 18. zasadnutie OZ 7.9.2012
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce.
2. Poslanci schválili program zasadnutia
3. Poslanci zvolili za overovateľov zápisnice p. Drahovského Ľubomíra a p. Šimovčeka Daniela, za
zapisovateľku p. Koberovú Ivetu
4. Poslanci do návrhovej komisie schválili poslankyne p. Slosiarovú a p. Tkáčovú.
5. Kontrolu uznesenia vykonala poslankyňa p. Koberová
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce je, schváliť záverečný účet bez výhrad.
7. Starosta informoval prítomných o záverečnom účte obce za rok 2011, ktorý poslanci následne schválili.
8. Hlavná kontrolórka informovala poslancov s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
9. Starosta obce informoval prítomných o ukončení stavebných prác na stavbe : „Oddychová zóna Uhorčianka“
- Starosta obce informoval o potrebe prípravy „VZN parkovanie na miestnych komunikáciach“
- Oslavy 68. výročia SNP sa uskutočnia v našej obci dňa 28.8.2012
- Ďalšie zasadnutie OZ sa bude konať dňa 7.9.2012
10. V diskusii starosta obce informoval o žiadosti rodín Tomkovej, Bartošovej a Beťkovej o vybudovanie
miestnej komunikácie vedľa rodinného domu pána Vladimíra Beťku. Poslanci doporučujú starostovi vyzvať
žiadateľov o združenie finančných prostriedkov na spracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu
stavby.
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p. Repček člen stavebnej komisie navrhol vykonať predkolaudáciu stavby „Oddychová zóna Uhorčianka“,
upozornil na niektoré nedostatky, ktoré bude treba na uvedenej stavbe odstrániť. Ďalej informoval prítomných o vytváraní čiernych skládok na území obce.
Poslanci riešili žiadosť p. Krivulčíkovej o vyňatí priestorov z bytového fondu na podnikateľskú činnosť.
11. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.
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