Zápisnica
z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31. mája 2021 o 17.00 hod. na obecnom úrade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatný prítomný: Ing. Milan Beťko
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným bodom Zmluva o zriadení združenia obcí ako právnickej osoby s názvom
Združenie obcí – Cyklotrasa Horný Liptov
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.08/2021, č.09/2021, č.10/2021, č.11/2021, č.12/2021
b) Predaj obecného majetku (C-KN 1135/3, 1135/4)
c) Návrh na odkúpenie parcely E-KN 530
d) Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2021
e) Žiadosť na odpustenie nájmu SMT (pohostinstvo + tlačiareň)
f) Žiadosť na odpustenie nájmu nájom (kaderníctvo)
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 5 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 Zmluva o zriadení združenia obcí ako právnickej osoby s názvom Združenie obcí –
Cyklotrasa Horný Liptov.
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 Pavel Pavelica.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 16. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh
starostu obce doplnený o body s doplneným bodom 6 a) Rozpočtová zmena č.7/2021 a bodom
6 c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.01/2021, č.02/2021, č.03/2021,
č.04/2021, č.05/2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.06/2021 (ide o PD na prístavbu sociálneho
zariadenia ku budove na ihrisku).

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.07/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2020 a prevod zostatku prebytku
hospodárenia vo výške 23 336,21 € do rezervného fondu.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s majetkom obce Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov vo
vlastníctve Obce Uhorská Ves – priestory obchodu formou priameho prenájmu.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.08/2021, č.09/2021, č.10/2021, č.11/2021, č.12/2021 – Obecné
zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.08/2021, č.09/2021, č.10/2021,
č.11/2021.
Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.12/2021 ide o prevod finančných

prostriedkov z rezervného fondu (oprava havarijného stavu Kultúrneho domu, práve prebieha
sanácia, múr budovy praská, firma Hageos bude spevňovať podložie).
b) Predaj obecného majetku (C-KN 1135/3, 1135/4) – na 15. zasadnutí sme zobrali 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 (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje predaj obecného majetku - parc. č. C-KN 1135/3,
výmera 3 m2, cena 10 €/m2 a pozemok parc. č. C-KN 1135/4, výmera 3 m2, cena 10 €/m2 prevod
majetku z dôvodu osobitného zreteľa pre manželov Martina a Elenu Košútových, obaja bytom
Uhorská Ves č.14 za cenu 10 €/m2. Celkom 60€.
c) Návrh na odkúpenie parcely č. E-KN 530 od p. Dianišku do vlastníctva Obce Uhorská Ves –
Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní predloženého materiálu neschvaľuje súčasný návrh p. Dianišku a odporúča
starostovi obce pokračovať v rokovaní s majiteľom pozemku parc. č. E-KN 530 ohľadom jeho
odkúpenia, resp. rokovať s právnikom o možnosti nadobudnutia tohto majetku do vlastníctva obce
súdnou cestou.
d) Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok 2021 – Obecné
zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce
Uhorská Ves na II. polrok 2021.
e) Žiadosť na odpustenie nájmu SMT (pohostinstvo + tlačiareň) – dostali sme žiadosť od pána
Rastislava Šikulaja o odpustenie nájomného za nebytový priestor v budove vo vlastníctve Obce
Uhorská Ves č.57 počas pandémie Covid-19. Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres,
Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje na
základe žiadosti p. Rastislava Šikulaja zníženie nájomného o 60 % na obdobie od 1.1.2021 do
30.4.2021 za nebytové priestory v budove č.57 v Uhorskej Vsi z dôvodu uzatvorenia prevádzky
Pohostinstva Rybka počas pandémie COVID 19.
f) Žiadosť na odpustenie nájmu nájom (kaderníctvo) – dostali sme žiadosť od p. Zuzany Bobrikovej
o odpustenie nájomného za nebytový priestor v budove kultúrneho domu vo vlastníctve Obce
Uhorská Ves počas pandémie Covid-19. Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres,
Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje na
základe žiadosti p. Zuzany Bobrikovej zníženie nájomného o 90 % na obdobie od 1.1.2021 do
30.4.2021 za nebytové priestory v budove kultúrneho domu v Uhorskej Vsi z dôvodu uzatvorenia

prevádzky kaderníctva počas pandémie COVID 19.
19:00 hod Poslanec Ing. Pavel Béres opustil zasadaciu miestnosť pre neodkladné záležitosti
a nebude hlasovať .
Doplnený bod:
Zmluva o zriadení združenia obcí ako právnickej osoby Združenie obcí – Cyklodoprava Horný
Liptov, stanovy združenia a členstvo Obce Uhorská Ves v tomto združení – Obecné zastupiteľstvo
Obce Uhorská Ves (4 prítomní poslanci Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní
predloženého materiálu schvaľuje Zmluvu o zriadení združenia obcí ako právnickej osoby Združenie
obcí – Cyklodoprava Horný Liptov, stanovy združenia Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov,
členstvo Obce Uhorská Ves v združení obcí Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov.
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- poslankyňa Lenka Lencsésová mala na predchádzajúcom zasadnutí otázku ohľadne
osvetlenia na dolnej ulici a otočenia lampy pri Holigovcoch, starosta obce odpovedal, že
pridáme jednu lampu na Dolnú ulicu
- drevuliačik – robia ho študenti, pre Covid nechodili do školy
- ťažba štrkopieskov – v Lipt. Jáne schvaľovali územný plán so zmenou, starosta obce Lipt.
Jána Mgr. Juraj Filo pozastavil a nepodpísal uznesenie obecného zastupiteľstva.
- budova Stanica mladých turistov (Pohostinstvo Rybka) – pán Rastislav Šikulaj sa vyjadril,
že jeho firma je potupená a bude si brániť svoju česť, v roku 2023 podá výpoveď
a neplánuje v činnosti pokračovať (roku 2023 končí zmluva), krčmu neprevádzkuje, lebo
nemá zamestnanca, Urbárske pozemkové spoločenstvo je vlastníkom pozemku, k budove
nemáme nejaké výzvy, obec do budovy za 9 rokov investovala 8000 eur – robili sme
vodovodnú prípojku, náter strechy,

bleskozvod, PD na rekonštrukciu, najreálnejšia

možnosť by bola urobiť z budovy nájomný dom a na uvedené využiť výzvy ŠFRB
- boli sme požiadaný rodinou pani Dariny Šimovčekovej o opatrovateľku, na novú
opatrovateľku dostaneme 3000 eur cez projekt, ktorým spolufinancujeme už jednu
opatrovateľku, v blízkej dobe by sme mali riešiť cenník opatrovateľskej služby, dali sme
vypracovať všetky potrebné dokumenty, sociálny a zdravotný posudok, inzerát na
pracovnú pozíciu na stránke obce a zverejnený aj cez úrad práce, boli tri záujemkyne, pani
z L. Hrádku od júna nastupuje, 1650 eur budeme doplácať
- starosta obce komunikoval so správcom nášho webu, za celú migráciu a napojenie by bolo
potrebné zaplatiť 1890 eur bez DPH

- požiadavka od pána Ľ. Drahovského na zvolanie Stavebnej komisie s predsedom Ing.
Pavlom Béresom, p. Drahovský si dal oplechovať múr, ktorý vždy opadá na stranu susedy
p. Švihrovej
- ukončili sme 2 projekty Obnova spevnených plôch okolo pomníka a rekonštrukcia
vojnových hrobov,
- na rekonštrukciu rozvodov v KD sme získali 19 tisíc eur
b) akcie v obci – poslankyňa Lenka Lencsésová sa opýtala, či budeme mať spoločenské akcie v
obci - starosta obce informoval, že keď bude testovanie, tak sa akcie nebudú konať z dôvodu,
že následky znáša organizátor.
Hasiči budú oslavovať 80. výročie DHZ.
8. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva – diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov
programu a poslanci mali nasledovné otázky a podnety:
- poslanec Pavel Béres oznámil, že im pes roztrhal 26 sliepok v priebehu dňa a roztrhal plot
- poslankyňa Lenka Lencsésová by stanovila termín, dokedy by sa mala vyriešiť problematika
o odpadoch, do po prázdninového zasadnutia nájsť riešenia
- ponuky na likvidáciu BRKO od 10 do 16€ na nádobu, zvýšenie poplatkov cca o 4-6 eur na
osobu
- poslankyňa Daša Tkáčová navrhla umiestniť na budovu úradu poštovú schránku na
korešpondenciu od občanov adresovanú na Obecný úrad
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 04.06. 2021

Vladimír Multáň
starosta obce

