Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 6. decembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecnom úrade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: obecný úrad Uhorská Ves
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanec: Pavel Pavelica – ospravedlnený
Program: podľa pozvánky doplnený o body:
- 6 g) Žiadosť o zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru

v

kultúrnom dome pre pani Zuzanu Bobrikovú za obdobie od 25.11.2021 do 31.12.2021.
- 6 h) Žiadosť o zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru pre pána
Rastislava Šikulaja RV PRINT za obdobie od 25.11.2021 do 31.12.2021.

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.23/2021, č.24/2021, č.25/2021, č.26/2021, č.27/202, č.28/2021
b) Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu 2022, 2023, 2024
c) Stanovisko HK k rozpočtu 2022, 2023, 2024
d) Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024
e) Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2021
f) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2022
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery
b) akcie
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
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 4 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke doplnený o body:
- Žiadosť o zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru v kultúrnom dome pre
pani Zuzanu Bobrikovú za obdobie od 25.11.2021 do 31.12.2021
- Žiadosť o zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru pre pána Rastislava
Šikulaja RV PRINT za obdobie od 25.11.2021 do 31.12.2021.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová 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 19. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh
starostu obce doplnený o bod Predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.18/2021, č.19/2021,
č.20/2021, č.21/2021, č.22/2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre Centrum voľného času pre deti a mládež Liptovský
Mikuláš na rok 2021 dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času v celkovej
výške 112.- € /pre 4 deti na mesiace september, október, november, december/.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo pre Centrum voľného času Liptovský Hrádok na rok 2021
dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času v celkovej výške 241,44 € /pre
6 detí na mesiace september, október, november, december/.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo odovzdanie finančného príspevku v celkovej sume 399.- €
pre tri deti narodené v roku 2020 s trvalým pobytom v Obci Uhorská Ves. /133 € pre jedno
dieťa/.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Obce
Uhorská Ves v rozsahu uvedenom v zápise zo zasadnutia vyraďovacej komisie dňa
4.10.2021.

-

Obecné zastupiteľstvo vzhľadom na rekonštrukciu kultúrneho domu /prekážky na strane
prenajímateľa/ schválilo odpustenie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru v
kultúrnom dome pre p. Zuzanu Bobrikovú za obdobie od 1.9.2021 do 31.10.2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 na obdobie do schválenia
nového Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného
Liptova, najneskôr však do 31.12.2023.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na zakúpenie nabíjacej stanice pre elektrobicykle na základe výzvy Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kód výzvy: IROP-PO7- SC72-2021-74,
2. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu
Obce Uhorská Ves.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.23/2021, č.24/2021, č.25/2021, č.26/2021, č.27/2021, č.28/2021
– Obecné zastupiteľstvo (4 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová)
po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.23/2021, č.24/2021,
č.27/2021, č.28/2021.
Obecné zastupiteľstvo (4 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.25/2021 a č.26/2021.
b) Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu 2022, 2023, 2024 – Obecné zastupiteľstvo Obce
Uhorská Ves po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Stanovisko
finančnej komisie k rozpočtu Obce Uhorská Ves na roky 2022,2023,2024
c) Schválenie rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu Obce Uhorská Ves na roky 2022, 2023, 2024.
d) Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje Rozpočet Obce Uhorská Ves na rok 2022 ako záväzný a ukazovatele rozpočtu
na roky 2023 a 2024 ako orientačné.
e) Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje Príkazný list starostu Obce Uhorská Ves k vykonaniu riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021.

f) Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na I. polrok
2022.
Doplnené body:
g) Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves vzhľadom na pandemické opatrenia Vlády SR
schvaľuje zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru v kultúrnom
dome pre pani Zuzanu Bobrikovú o 90 % za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021.
h) Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves vzhľadom na pandemické opatrenia Vlády SR
schvaľuje zníženie platenia nájomného za nájom nebytového priestoru pre pána
Rastislava Šikulaja na 60 % za obdobie od 25.11.2021 do 31.12.2021.
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- cez národný projekt sme získali príspevok 1500 eur na dve opatrovateľky mesačne, na
ďalšie 2 roky budeme pokrytý
- rekonštrukcia elektrických rozvodov – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)
nám poslali zmluvu
- ozvali sa z Envirofondu ohľadom kuchynských košov na odpad a kompostérov
- finančný príspevok pre deti narodené v roku 2020 s trvalým pobytom v Obci Uhorská
Ves sme odovzdali /133 € pre jedno dieťa/, ale nerobili sme slávnostnú akciu
- Zelená Vieska – investor kúpil od urbáru Hybe pozemky na výstavbu predbežne 23
rodinných domov
- webová stránka obce – stránku je potrebné dať do súladu zo zákon, aby mala všetko,
čo si vyžaduje, nakoľko od roku 2016 máme starú webovú stránku obce
b) akcie:
- starosta obce oznámil, že sa v tomto roku vidíme poslednýkrát a neuvidíme sa ani na
obecných

akciách

stolnotenisový

turnaj

a vianočné

kapustnice

z dôvodu

pandemických opatrení
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva – diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov
programu a poslanci mali nasledovné otázky a podnety:
- poslankyňa Daša Tkáčová pochválila vykonané práce všetkých zainteresovaných na
ihrisku pod diaľnicou pri príprave ľadovej ploche a takisto aj výstavbu dreveného mostíka
cez potok Trnovec pri dolnej elektrárni, ktorý zhotovila firma ZEROX.
- poslankyňa Soňa Slosiarová pochválila odvedené práce v Kultúrnom dome v našej obci po

rekonštrukcii priestorov.
- poslankyňa Lenka Lencsésová sa opýtala ohľadne vianočnej výzdoby – nová výzdoba
nebude, pribudne vysvietený stromček pri pomníku v parku
9. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne
4 prítomnými

poslancami schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a

rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavel Béres
Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 6.12.2021

Vladimír Multáň
starosta obce

