Zápisnica
z 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. júna 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Pavel Béres, Pavel Pavelica, Lenka Lencsésová, Daša Tkáčová,
kontrolór obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Soňa Slosiarová – ospravedlnená

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.11/2015
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
-

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

-

Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.

-

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

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Lenka Lencsésová a Pavel Pavelica.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho obecného zasadnutia
nevyplynuli žiadne úlohy.

-

Návrh zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.11/2015 – keďže v rozpočtovej zmene ide o sumu nad
1000 eur, obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú zmenu č.11/2015.

-

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 – plán bol prerokovaný, k plánu
neboli žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2015.

-

Rôzne:
-

Zmluva o nájme nebytových priestorov – nájomná zmluva bola uzavretá medzi
prenajímateľom Obcou Uhorská Ves a nájomcom pani Sylviou Perašínovou. Účelom nájmu
je užívanie nebytových priestorov na zriadenie a prevádzkovanie predajne potravinárskeho
a doplnkového tovaru. Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu o nájme
nebytových priestorov.

-

Strecha obecného úradu je v havarijnom stave, náklady na opravu pôjdu z rezervného fondu.

-

Dňa 28.6.2015 v obci uskutoční MDD – Vítame prázdniny o 10 hod. na futbalovom ihrisku,
v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome. Pre všetkých budú pripravené súťaže,
atrakcie a občerstvenie.

-

Príprava PHSR – bolo vydané extra vydanie spravodaja k príprave Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (PHSR). K tejto problematike sa rozdalo 300 výtlačkov extra
vydania, vrátilo sa 25 výtlačkov s vyplneným dotazníkom od občanov.

-

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

Overovatelia zápisnice:
Pavel Béres Ing.,

Lenka Lencsésová Ing.,

