Zápisnica
z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. novembra 2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomná: Ing. Soňa Slosiarová, - ospravedlnená
Program podľa pozvánky doplnený o body:
- 6 a) rozpočtová zmena č.26/2020 a rozpočtová zmena č.27/2020
- Schválenie dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok
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.23/2020, č.24/2020, č.25/2020
b) stanovisko finančnej komisie k rozpočtu 2021, 2022, 2023
c) stanovisko HK k rozpočtu 2021, 2022, 2023
d) schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
e) žiadosť na odpustenie platieb RV PRINT
f) Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2020
g) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2021
7. Zápis do kroniky za rok 2017 - schválenie
8. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery - pojednávanie na okresnom súde
b) akcie
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 a na návrh starostu obce
doplnený o bod 6 a) rozpočtová zmena č.26/2020, rozpočtová zmena č.27/2020 a schválenie dotácie
pre CVČ Liptovský Hrádok.
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. Lenka Lencsésová a Pavel Pavelica.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 13. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke s doplneným
bodom 6 a) rozpočtové opatrenie č. 22/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.19/2020, č.20/2020 a č.22/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.21/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo požiadanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Obec
Uhorská Ves, ktorú vláda SR schválila pre samosprávy ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov
v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Výška finančnej výpomoci predstavuje
sumu 7 075 €.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Cenník za prenájom obecného majetku a služieb.

-

Obecné zastupiteľstvo neschválilo pre Centrum voľného času pre deti a mládež Liptovský
Mikuláš na rok 2020 dotáciu z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného
času z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.23/2020, č.24/2020, č.25/2020, č.26/2020, č.27/2020 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.23/2020,
č.24/2020 a č.25/2020.
Doplnený bod:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.26/2020 a
rozpočtovú zmenu č.27/2020.
b) Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu 2021, 2022, 2023 – finančná komisia odporúča schváliť
návrh rozpočtu a orientačný rozpis ukazovateľov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko finančnej komisie k rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023.
c) Stanovisko HK k rozpočtu 2021, 2022, 2023 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na

roky 2021, 2022, 2023.
d) Schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023 – budeme riešiť rekonštrukciu
rozvodov v Kultúrnom dome, riešime kompostéry a koše na kuchynský odpad, budeme sa
uchádzať o zateplenie verejných budov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní konštatuje, že
návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na
rok 2021 ako záväzný a na roky 2022, 2023 ako orientačný.
e) žiadosť na odpustenie platieb RV PRINT – nájomca sa na nás obrátil so žiadosťou o odpustenie
platieb a uvádza, že pohostinstvo Rybka a tlačiareň je zatvorené pre COVID-19. Starosta obce
odporúča doniesť prehľad a finančnú závierku a dokladovať príjmy s ekonomickej činnosti za
roky 2019, 2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie platby nájomného pre RV PRINT vo
výške o 40% na mesiace október, november, december 2020.
f) Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje príkazný list starostu
obce na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2020
g) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na I. polrok 2021 –
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní preloženého schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky
obce Uhorská Ves na I. polrok 2021.
7. Zápis do kroniky za rok 2017 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní preloženého schvaľuje zápis
do kroniky obce za rok 2017, ktorý prečítala prítomným kronikárka obce Daša Tkáčová.
Doplnený bod:
Poskytnutie dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie
za obdobie od 1.1.2020 do 16.3.2020 a od 1.10.2020 do 12.10.2020 pre 3 žiakov vo výške 8,26 €/ 1
žiaka pre CVČ Liptovský Hrádok. Spolu 24,78 €.
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- oslavy 790. výročia obce boli pre COVID-19 zrušené, výročie obce sme propagovali
v týždenníku MY Liptov, noviny s článkom sme rozdávali občanom na testovaní, v rádiu
Regina boli 2 živé vstupy
- súd sme prehrali, odvolávať sa nebudeme
- do budúcnosti plánujeme zlegalizovať bufet na ihrisku, prevádzkovali by to futbalisti,

osoba, ktorá má zdravotný preukaz, zastrešil by to podnikateľ do prenájmu, musí to by
schválené hygienou, skúsime sa porozprávať s architektom o stavbe 3x5m
- Mikulášske balíčky sme riešili s L. Jánom a Podturňou, z dôvodu koronavírusu dostanú deti
v ZS L.Ján ostatným deťom z obce roznesú balíčky zamestnanci obce
- celoplošné testovanie občanov na COVID-19 sme zvládli, náklady ešte nemáme preplatené
a uhradené
- súd - my zaplatíme 1700 eur, starosta obce by chcel nejakého nestranného znalca
- kompostovanie - vyšla Dotácie pre obce z Environmentálneho fondu
- sčítanie obyvateľov na celom Slovensku bude prebiehať elektronicky
b) najbližšie akcie:
- Mikuláš 6.12.2020 je pre COVID-19 zrušený
- Vianočné kapustnice 12.12.2020 (zložky) a 19.12.2020 (obec) sú pre COVID-19 zrušené
9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
10. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Lenka Lencsésová, bol vo všetkých bodoch
programu jednomyseľne schválený 4 poslancami. 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 27.11.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

