Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18. októbra 2021 o 17.00 hod. na 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
Neprítomný poslanec: Pavel Pavelica – ospravedlnený
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným

bodom

Predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho

rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
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.18/2021, č.19/2021, č.20/2021, č.21/2021, č.22/2021
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Liptovský Mikuláš
c) Žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Liptovský Hrádok
d) Schválenie finančného príspevku pre deti narodené v roku 2020
e) Návrh na vyradenie majetku
f) Žiadosť na odpustenie nájmu nájom (kaderníctvo)
g) Príprava rozpočtu na nasledujúce roky 2022, 2023, 2024
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 a na návrh starostu obce
doplnený o bod Predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022.
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 18. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na
návrh starostu obce bolo zamenené poradie bodu 7 za bod 5.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.13/2021, č.014/2021,
č.15/2021, č.16/2021, č.17/2021.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2021 pre TJ
Ďumbier Uhorská Ves vo výške 5 000 €.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2021 pre DHZ
Uhorská Ves vo výške 1000 €.
(Poznámka - obe dotácie nebudú vyčerpané a vrátia sa do obecného rozpočtu, nakoľko
oslavy 80. výročia DHZ sú zrušené a futbalisti tiež dotáciu nevyčerpajú)

-

Obecné zastupiteľstvo Obce Uhorská Ves zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za I. polrok 2021.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.18/2021, č.19/2021, č.20/2021, č.21/2021, č.22/2021 – Obecné
zastupiteľstvo (4 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní
materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.18/2021, č.19/2021, č.20/2021, č.21/2021,
č.22/2021.
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Liptovský Mikuláš – Obecné zastupiteľstvo (4 prítomní
poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní materiálu schvaľuje 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/.
c) Žiadosť o poskytnutie dotácie CVČ Liptovský Hrádok – Obecné zastupiteľstvo (4 prítomní
poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje 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/.
d) Schválenie finančného príspevku pre deti narodené v roku 2020 – Obecné zastupiteľstvo
(4 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého
materiálu schvaľuje 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/.
e) Návrh na vyradenie majetku – Obecné zastupiteľstvo

(4 prítomní poslanci Béres,

Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Obce Uhorská Ves v rozsahu uvedenom v
zápise zo zasadnutia vyraďovacej komisie dňa 4.10.2021.
f) Žiadosť na odpustenie nájmu (kaderníctvo) – Obecné zastupiteľstvo (4 prítomní poslanci
Béres, Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) vzhľadom na rekonštrukciu kultúrneho domu
/prekážky na strane prenajímateľa/ schvaľuje odpustenie platenia nájomného za nájom
nebytového priestoru v kultúrnom dome pre p. Zuzanu Bobrikovú za obdobie od 1.9.2021 do
31.10.2021.
g) Príprava rozpočtu na nasledujúce roky 2022, 2023, 2024 – v nasledujúcich rokoch by sme
chceli riešiť - vymeniť okná vo vestibule a na sociálnych zariadeniach kultúrneho domu,
dobudovať sociálne priestory formou prístavby na futbalovom ihrisku, opraviť chodníku na
Novej ulici a miestnu komunikáciu na Starej ulici, vymeniť informačné tabuľky.
Doplnený bod:
h) Predĺženie platnosti Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
Horného Liptova do roku 2022 – Obecné zastupiteľstvo (za hlasovali poslanci Béres,
Slosiarová, Tkáčová; zdržala sa poslankyňa Lencsésová,) po prerokovaní dôvodovej správy
predloženej starostom obce schvaľuje 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.

i) Po prerokovaní predloženého materiálu obecné zastupiteľstvo (4 prítomní poslanci Béres,
Lencsésová, Slosiarová, Tkáčová) schvaľuje 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.
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- končíme s rekonštrukciou elektrických rozvodov, dokončujú sa detaily, maľovanie, ,
maliarske a natieračské práce v sále a vestibule Kultúrneho domu vykonáva firma
pána Martina Ciglera.
- v sobotu 16.10.2021 sme mali upratovaciu brigádu na vyčistenie priestorov KD po
rozsiahlej rekonštrukcii elektrorozvodov, ktorej sa zúčastnilo 12 ľudí.
- dňa 25.10.2021 by sa mala podpisovať zmluva na Združenie obcí – Cyklodoprava
Horný Liptov, mal by byť z toho mediálny výstup o 15 hod.
- komunikovali sme ohľadom Stanica mladých turistov (Pohostinstvo Rybka), starosta
obce bol za pánom Miroslavom Kašákom o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu
rozvoja bývania; buď spomínanú budovu predáme s podmienkou, že nový vlastník by
ju prestaval na 4-5 nájomných bytov alebo by sme to riešili sami, išlo by o prestavbu
nebytovej budovy na bytovú jednotku.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zabezpečiť vypracovanie
projektovej dokumentácie za účelom rekonštrukcie stavby Stanica mladých turistov
(Pohostinstvo Rybka) na bytový dom.

8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva – diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov
programu a poslanci mali nasledovné otázky a podnety:
- poslankyňa Soňa Slosiarová sa opýtala, či nás niekto nesúri do zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, na otázku dostala odpoveď nie.
- poslankyňa Lenka Lencsésová mala otázku ako pohli v L. Jáne so štrkopieskami, starosta
obce odpovedal, že to zistí.
- poslankyňa Daša Tkáčová sa opýtala ako to je s odhlučnením diaľnice, starosta obce
odpovedal, že idú robiť verejné obstarávanie na meranie hluku.

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 18.10.2021

Vladimír Multáň
starosta obce

