Zápisnica
z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 4. apríla 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Program: podľa pozvánky bez Rozpočtovej zmeny č.5/2016
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na predaj obecného majetku
7. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.3, č.4, č.5/2016
8. Schválenie dotácií pre FO a DHZ
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
-

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 4 poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa.

-

Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke bez rozpočtovej zmeny č.5/2016.

-

Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica a za zapisovateľku
poslankyňa Daša Tkáčová.

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Pavel Pavelica a Soňa Slosiarová.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 13. obecného
zasadnutia vyplynuli úlohy:
-

žiadosť o predaj obecného majetku prišla od občanov obce p. Daniela Šimovčeka a p. Eleny
Šimovčekovej, ide o parcelu KNE 513/501 s výmerou 53 m2, zmluva sa pripravuje.

-

obecné zastupiteľstvo schválilo predaj parciel pre Regionálny rozvoj Liptova s celkovou
výmerou spolu 923 m2. Obec Uhorská Ves predáva uvedené parcely pre RRL zastúpené

pánom Ing. Jaroslavom Madudom za 15 eur/m2.
-

obecné zastupiteľstvo schválilo inventarizačný zápis k 31.1. 2015.

-

obecné zastupiteľstvo schválilo správy o kontrolnej činnosti.

-

obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie
kultúrneho domu cez Operačný program kvalita životného prostredia.

-

Na zastupiteľstvo prišiel poslanec Ing. Pavel Béres.

-

Návrh na predaj obecného majetku – Starosta obce informoval, že pán Ján Bobrik s manželkou podali
žiadosť na predaj obecného majetku, ale nemajú oficiálny geometrický plán.

-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.3, č.4/2016. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie rozpočtové zmeny č. 3, č.4/2016

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo po prerokovaní dotáciu pre Futbalový oddiel vo výške 3300 eur.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu vo výške 500 eur pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky a
odbornú prípravu členov DHZO. Predseda DHZ pán Ing. Milan Beťko informoval, že
oslavy 75.výročia založenia DHZ v obci Uhorská Ves sa budú konať 9.-10. septembra 2016
s okrskovým kolom a slávnostnou akadémiou. Tieto oslavy by sme spojili s Rozlúčkou s letom.

-

Rôzne:
-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navýšenie platu starostovi obce Vladimírovi
Multáňovi.

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie navýšenie platu kontrolórke obce Ing. Marte
Gutraiovej.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu vo výške 100 eur pre poslankyňu a predsedníčku
kuktúrnej komisie Dašu Tkáčovú za mimoriadnu aktivitu pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí v obci.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 140 eur pre CVČ
Liptovský Mikuláš.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 156 eur pre CVČ
Liptovský Hrádok.

-

Starosta obce informoval, že na obec prišla žiadosť od pani Kriškovej na odkúpenie parcely.

-

Starosta obce informoval, že na obec prišla žiadosť o podporenie publikácie od Martina
Furmana – Opevnenia na Liptove. Obecné zastupiteľstvo schválilo 150 eur na vydanie

knihy a zakúpenie 10 kusov publikácie.
-

Obec Uhorská Ves získala krovinorez Honda.

Príprava akcií:

-

-

9. 4. 2016 (sobota) Zber železného šrotu

-

30. 4. 2016 (sobota) Vyčistime si našu obec – brigáda

-

8. 5. 2016 (nedeľa) Kladenie vencov pri pomníku padlých

-

9. 5. 2016 (pondelok) Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Diskusia: - kanalizácia na dolnej ulici robí občanom obce problémy, nestíha prečerpávať, bude ju
potrebné prečistiť
- medzi piliermi bola nájdená pod diaľnicou medzi piliermi líška, ktorá bola odprataná

-

Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

