Zápisnica
z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. mája 2020 o 17.00 hod. v sále KD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: sála kultúrneho domu
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným bodom 6 a) Rozpočtová zmena č.7/2020, č.8/2020, č.9/2020
- s doplneným bodom 6 g) Žiadosť o odpustenie platieb pre kaderníctvo p. Zuzany Bobrikovej
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) rozpočtové opatrenie č.03/2020, č.04/2020, č.05/2020, č.06/2020
b) stanovisko hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves k záverečnému účtu
c) záverečný účet
d) dotácia pre TJ Ďumbier Uhorská Ves
e) dotácia pre DHZ Uhorská Ves
f) zrušenie uznesenia č.94/2020, č.95/2020
g) žiadosť o odpustenie platieb RV PRINT
h) rekonštrukcia zvona v obecnej zvonici
7. Štatút krízového štábu Obce Uhorská Ves
8. Rôzne – informácie starostu obce
a) pozastavenie projektu realizácie vegetačných prvkov
b) zámery
c) opatrenia vykonané v obci (COVID-19)
9. Záver
K bodom programu OZ:
1. Starosta obce Vladimír Multáň otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starosta obce oboznámil prítomných, že zo zasadnutia OZ sa vyhotovuje kamerový záznam.

2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh starostu obce
doplnený o body – 6a) Rozpočtová zmena č.07/2020, č.08/2020, č.09/2020; 6g) Žiadosť o odpustenie
platieb pre kaderníctvo Zuzana Bobriková.
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. Lenka Lencsésová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 9. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke s doplneným
bodom - Rozpočtová zmena č.01/2020, č.02/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.24/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové zmeny č.25/2019 a č.26/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.01/2020 a č.02/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Uhorská Ves za II. polrok 2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Uhorská Ves za rok 2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k
31.12.2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 104,82 € pre
Mesto Liptovský Hrádok – Centrum voľného času na rok 2020 na záujmové vzdelávanie 2 detí
(na jedno dieťa 52,41 €).

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre Centrum voľného času pre deti a mládež Liptovský Mikuláš
na rok 2020 dotáciu na záujmové vzdelávanie pre 5 detí vo výške 210,00 € (na jedno dieťa 42,00
€).

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi a Plán
kultúrnospoločenských a športových akcií v Obci Uhorská Ves v roku 2020.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.03/2020, č.04//2020, č.05/2020, č.06/2020 – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.03/2020, č.04//2020, č.05/2020,
č.06/2020.

Doplnený bod:
Rozpočtové opatrenie č.07/2020, č.08//2020, č.09/2020 - Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.07/2020, č.08//2020, č.09/2020.
b) Stanovisko k záverečnému účtu – hlavný kontrolór odobruje záverečný účet a odporúča ho na
schválenie. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Uhorská Ves za rok 2019.
c) Záverečný účet – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
záverečný účet Obce Uhorská Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
d) Dotácia pre TJ Ďumbier Uhorská Ves – dňa 5.3.2020 bola doručená žiadosť od TJ Ďumbier na
dotáciu 4500 eur na rok 2020 (jar 2019/2020 a jeseň 2020/2021). Nakoľko časť sezóny bola
zrušená kvôli koronavírusu, dotáciu sme upravili na 2500 eur. Dotácia je z rozpočtu obce,
sponzori zabezpečili pre žiakov teplákové súpravy vo farbách klubu a obce, pre A-mužstvo
zakúpili nové dresy a od Komunitnej nadácie Liptov sme dostali 17 lôpt a chrániče. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu
obce pre TJ Ďumbier Uhorská Ves – futbalový oddiel pre rok 2020 vo výške 2500 eur.
e) Dotácia pre DHZ Uhorská Ves – požiadavka bola na materiálno technické vybavenie a na súťaže,
hasičské súťaže pre koronavírus neprebiehajú, boli zrušené. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský
zbor v Uhorskej Vsi na rok 2020 vo výške 1000 €.
f) Zrušenie uznesenia č.94/2020, č.95/2020 – Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na zrušení
uznesenia číslo 95/2020 zo dňa 17. februára 2020, ktorým schválilo pre Centrum voľného času
pre deti a mládež Liptovský Mikuláš dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
vo výške 210 € na mesiace január až jún.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na zrušení uznesenia číslo 94/2020 zo dňa 17. februára 2020,
ktorým schválilo pre Mesto Liptovský Hrádok dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v centre
voľného času vo výške 104,82 € na mesiace január až jún.
g) Žiadosť o odpustenie platieb RV PRINT – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje zníženie nájmu za nebytové priestory vo výške 60 % v budove vo vlastníctve Obce
Uhorská Ves pre spoločnosť RV PRINT, s.r.o. na dva mesiace (apríl, máj) z dôvodu obmedzenia
prevádzky pre šírenie ochorenia COVID-19.

Doplnený bod:
Žiadosť o odpustenie platieb pre kaderníctvo p. Zuzany Bobrikovej – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu schvaľuje odpustenie nájmu za nebytové priestory pre p. Zuzanu
Bobrikovú vo výške 100 % v budove kultúrneho domu v Uhorskej Vsi na dva mesiace (marec,
apríl) z dôvodu zatvorenia prevádzky kaderníctva pre šírenie ochorenia COVID-19.
h) Rekonštrukcia zvona v obecnej zvonici – v obci prebehla zbierka, kde sa vyzbieralo 1560 eur,
oslovili sme aj podnikateľské subjekty. Pre rozbehnutie celého procesu nám treba

na

dofinancovanie z rezervného fondu sumu 2500 eur. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dofinancovanie rekonštrukcie zvona vo zvonici v Uhorskej Vsi z rozpočtu obce vo výške 2500 €
a to presunom tejto čiastky finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Hlasovanie: Za - poslanci Béres, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová
Proti – Lencsésová
7. Štatút krízového štábu – štatút sme zaktualizovali, aby bol v súlade z legislatívou. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Štatút krízového štábu obce Uhorská Ves.
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) projektu realizácie vegetačných prvkov – dostali sme negatívnu správu ohľadom
pozastavenia výsadby vegetačných prvkov, ktorý nezaniká, ale bude realizovaný. V rámci
národného projektu sme získali finančné prostriedky vo výške 16 tisíc eur, ktoré budú
použité na budovanie a obnovu zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom
realizácie Vegetačných prvkov.
b) zámery:
- rušíme a nebudeme organizovať naplánované akcie z dôvodu opatrení pre koronavírus
24.5.2020 Deň matiek a 27.6.2020 MDD + hasičská súťaž
- prísediaci na okresnom súde - obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prísediaceho na
Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši Ing. Pavla Béresa. Pán Béres nahradil p. Jána
Drahovského, ktorý chcel byť vymenený.
- nájomná zmluva prameň Uhorčianka – skončila nám nájomná zmluva od pozemkového
fondu časť parcely pod prameňom Uhorčianka. Prístupová cesta patrí urbárskemu
spoločenstvu. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce predĺžiť nájomnú zmluvu
na pozemok, parcela číslo C-KN 566/9 k.ú. Uhorská Ves pod altánkom – prameň

Uhorčianka medzi Slovenským pozemkovým fondom a Obcou Uhorská Ves.
Starosta obce upozornil na to, že urbár by mal uzatvárať zmluvy, kde by bol jasne určený
účel nájmu. Starosta obce nechce, aby UPS prichádzalo o finančné prostriedky a
nedochádzalo ku konfliktu a zároveň nechce prichádzať do komunikácie s neprístupnými
ľuďmi.
- oslavy 790. výročia – obec oslavuje 790. výročie prvej písomnej zmienky, na
organizovanie akcie bude vhodné určiť neskorší termín, objednané je letecké natočenie
videa, obsah programu - príhovory, ocenenia, divadelníci z Matice slovenskej (môže
zariadiť P. Pavelica). Starosta obce oslovil pred koronou nadáciu Liptov ohľadom
drevuliakov ku prameňu. V týždenníku MY Liptov bude realizovaná propagácia
obce.(potrebné predplatiť 10 ks ročného vydania týždenníka v hodnote 300€) .
- registratúra dokumentov - ocitli sme sa na zozname obcí ako vykonávame registratúru
dokumentov. Starosta obce oslovil firmu na realizáciu, registratúra a archivácia by mala
prebehnúť v septembri 2020.
c) opatrenia vykonané v obci – v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 sme
zabezpečili rúška pre občanov (aj pre deti, ale väčšinou pre dospelých), pri šití rúšok
pomohlo veľa žien z obce, dezinfikujeme verejné priestory v obci, autobusovú zastávku,
pred obchodom a obecným úradom. Časť nákladov na dezinfekčné prostriedky by mal
uhrádzať štát, my sme mali náklady na dezinfekciu a 2 stojany s dezinfekciou.
9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
10. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne

5

poslancami 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 15.5.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

