Zápisnica
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. apríla 2021 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní: Pavel Pavelica – ospravedlnený
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným bodom 6 a) Rozpočtová zmena č.7/2021
- s doplneným bodom 6 c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Návrh programu 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.01/2021, č.02/2021, č.03/2021, č.04/2021, č.05/2021, č.06/2021
b) správa ÚIK
c) Záverečný účet obce za rok 2020
d) VZN č.01/2021o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
e) Zásady hospodárenia s majetkom obce
f) nájom nebytových priestorov (obchod)
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 návrh programu zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh starostu obce
doplnený o bod 6 a) Rozpočtová zmena č.7/2021 a
bod 6 c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
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 15. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh
starostu obce doplnený o body 6 e) Správa kontrolnej činnosti za II. polrok 2020, 6 f) Správa
hlavného kontrolóra za rok 2020 a bod 6 g) žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Lipt. Hrádok na
rok 2021

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.33/2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie rozpočtovú zmenu č.34/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo nadobúdaciu cenu daru stavby IBV Zelená Vieska –
Komunikácie a odvodnenie komunikácie v k.ú. Obce Uhorská Ves na základe darovacej zmluvy
od Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. vo výške 218 284,45 EUR.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
C-KN 1135/3 o výmere 3m², C-KN 1135/4 o výmere 3m² k.ú. Uhorská Ves. Obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce pripraviť podklady na odpredaj parciel C-KN 1135/3
o výmere 3m², C-KN 1135/4 o výmere 3m² k.ú. Uhorská Ves (pozemok oproti potravinám rodina
Košútová)

-

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi pripraviť podklady k obchodnej verejnej súťaži na
nájom nebytových priestorov.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Uhorská Ves za II. polrok 2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Uhorská Ves za rok 2020.

-

Obecné zastupiteľstvo neschválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves pre Centrum voľného
času Liptovský Hrádok na rok 2021 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry z dôvodu
pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, krúžková činnosť neprebieha.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.01/2021, č.02/2021, č.03/2021, č.04/2021, č.05/2021, č.06/2021 –

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny .01/2021,
č.02/2021, č.03/2021, č.04/2021, č.05/2021, č.06/2021
Rozpočtové opatrenie č.06/2021 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje
rozpočtovú zmenu č.06/2021 (ide o PD prístavbu na futbalovom ihrisku, aby sme spĺňali sociálne
zabezpečenie, potrebujeme WC pre mužov pre ženy, aby nám to kapacitne postačovalo).
Doplnený bod:
Rozpočtová zmena č.7/2021 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie
rozpočtové zmeny č.07/2021.
b) Správa ÚIK - Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje správu Ústrednej
inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31.12.2020.
Doplnený bod:
c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu – hlavná kontrolórka prešla všetky
oblasti, obec pracuje s vyrovnaným rozpočtom, obec nie je zaťažená žiadnymi splátkami, hlavná
kontrolórka vyslovuje, že je účet spracovaný v súlade s normami a odporúča obecnému
zastupiteľstvu schváliť záverečný účet. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.
d) Záverečný účet za rok 2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje
záverečný účet za rok 2020 a prevod zostatku prebytku hospodárenia vo výške 23 336,21 € do
rezervného fondu.
e) VZN č.01/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Uhorská Ves.
f) Zásady hospodárenia s majetkom obce – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Uhorská Ves.
g) Nájom nebytových priestorov (obchod) – obecné zastupiteľstvo schvaľuje súťaž na nájom
nebytových priestorov (obchod) – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce
Uhorská Ves – priestory obchodu formou priameho prenájmu

7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
-

starosta obce predložil poslankyni Lenke Lencsésovej Oznámenie funkcií, zamestnaní
činností a majetkových pomerov verejného funkcionára, ktorá je predsedkyňou Komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

- hľadáme opatrovateľku ku pani Darine Šimovčekovej
- dokončili sme hlavnú časť rekonštrukcie chodníka a spevnených plôch okolo pomníka, je
potrebné vysadiť zeleň a zaasfaltovať, realizované cez MAS v sume 14 600 eur,
- boli zakúpené vlajkové stožiare na vlajkovú výzdobu z dotácie predsedu vlády
- doťahujeme veci na elektronizácii rozvodov v KD a OÚ
- prístavba sociálneho zariadenia
- v roku 2023 končí zmluva Stanice mladých turistov (Pohostinstvo Rybka), dali by sme 3
mesačnú výpoveď, cez Štátny fond rozvoja bývania by sme sa dohodli na nejakú bytovú
jednotku, úloha pre poslancov je navrhnúť, čo s danou budovou
- konalo sa stretnutie Mikroregiónu pod Poludnicou – je potrebné vytlačiť a premeniť staré
popisné tabuľky
b) akcie v obci sú zrušené z dôvodu pandemickej situácie
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva – diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov
programu a poslanci mali nasledovné otázky:
- poslankyňa Soňa Slosiarová sa opýtala ohľadom oplotenia na hrádzi pod diaľnicou - je to na
okresnom úrade v sídle kraja
- poslankyňa Lenka Lencsésová sa opýtala ohľadom bioodpadu, príprave na kompostovania
a zbere kuchynského odpadu - do 30.6.2021 čakáme

na vyhodnotenie našej žiadosti

o kompostéri a košíky na BRKO
- poslankyňa Lenka Lencsésová mala otázku ako postúpil L. Ján so štrkopieskami - starosta obce
sa spýta starostu obce p. Juraja Filu
- poslankyňa Lenka Lencsésová sa informovala na drevuliačika - máme ho sľúbeného, ale
študenti nechodia do školy z dôvodu pandemickej situácie, starosta obce komunikoval s p.
Mrlianovou z Komunitnej nadácie Liptov, išlo by o žienku so džbánom
- poslankyňa Lenka Lencsésová chcela vedieť, dokedy bude dopravné značenie na moste pri
elektrárni - starosta obce odpovedal, že dovtedy kým neopravia most, majú vypracovať
projektovú dokumentáciu na riadenie premávky, dajú tam dopravné značky s tým, aby
pravdepodobne prechádzalo len v jednom smere
- poslankyňa Lenka Lencsésová mala otázku ohľadne archivácie, ktorú sme spravili a osvetlenia

na dolnej ulici a otočenia lampy pri Holigovcoch
9. Poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, na záver prečítala uznesenia schválené poslancami OZ 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 16.04.2021
Vladimír Multáň
starosta obce

