Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. júna 2017 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Neprítomní: Ing. Lenka Lencsésová - ospravedlnená
Ostatní prítomní: Ing. Milan Beťko

Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.15/2017 a č.16/2017

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.12/2017, č.13//2017, č.14/2017
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uhorská Ves
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní štyria 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.15/2017 a č.16/2017.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica a za zapisovateľku
poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Pavel Béres.

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 23. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.01/2017 zmeny a doplnky č.2 UPN obce Uhorská Ves.

-

Obecné schválilo bez výhrad záverečný účet obce.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu HK za II. polrok 2017

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu petíciu na zastavenie výstavby
podanú na úrad v Uhorskej Vsi zamietlo.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 3300 eur pre TJ Ďumbier z rozpočtu obce na
rok 2017 a pre DHZ vo výške 6360 eur na rok 2017.

-

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce zakúpiť vyrozumievací modul Florián,
zariadenie hlásenia správ cez telefón.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie NFP cez úrad vlády na
spolufinancovanie multifunkčného ihriska (výzva podpora rozvoja športu).

Starosta obce sa kontaktoval s firmou Florián, musíme doplatiť 300 eur za inštaláciu.
K petícii poslal na obec právnik stanovisko. Siete už sú, ulička je spojená, treba sa pripojiť na hlavnú
vetvu.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.12, č.13, č.14, č.15, č.16/2017 – Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.12/2017, č.13/2017, č.15/2017 a č.16/2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú zmenu č.14/2017.

7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Uhorská Ves – sú upravené podľa novej
legislatívy. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami.
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

K dispozícii máme územný plán Drahovský, Švihrová, starosta obce môže pripraviť
kúpne zmluvy, geodet na vlastné náklady ich prerobí, uznal si chybu.

-

Boli sme úspešní pri výstavbe zberného dvora, stavebné práce 41 tisíc eur, nákup techniky
cez 68 tisíc eur

-

Dokončili sme nátery striech z obecných zdrojov

-

Sú nové výzvy cez platobnú agentúru na zatepľovanie

Príprava akcií:
-

1.7.2017 (sobota) MDD o 15 hod + hasičská pohárová súťaž o 17 hod + vystúpenie skupiny
Pramene, občerstvenie, guláš, ukážky policajtov a štvorkolky

-

27.8.2017 (nedeľa) SNP

-

4.9.2017 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

-

9.9.2017 (sobota) Rozlúčka s letom

-

23.9.2017 (sobota) 25 rokov Jednoty dôchodcov

9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

p. Milan Beťko informoval o spoločnom stretnutí bývalých futbalistov, posedenie sa
uskutoční v Štarte v Liptovskom Jáne.

-

Budova výrobne škvariek pri cintoríne je na predaj.

-

Škôlka v Podturni začína fungovať od septembra 2017, prihlásených je 16 detí.

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
Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 30.6.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

