Zápisnica
z 37. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 10. októbra 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Soňa Slosiarová, Daniel Šimovček, Daša Tkáčová, Ľubomír Drahovský,
Michal Drahovský

Program: podľa pozvánky doplnený o bod:
- Rozpočtové opatrenie č.11/2014

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
7. Schválenie úveru
8. Odpis nákladov – zmarená investícia za rok 2010
9. Zápis do kroniky za rok 2012
10. Rôzne príprava akcií
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú
kontrolórku obce. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 5 poslanci z piatich, čím je
obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke, ktorý bol doplnený o bod
Rozpočtové opatrenie č.11/2014.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ľubomír Drahovský, Michal Drahovský a za
zapisovateľku poslankyňa Tkáčová Daša.

4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Šimovček Daniel.

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň.
6. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 – hlavná kontrolórka obce p. Marta Gutraiová
oboznámila zastupiteľstvo s kontrolnými činnosťami na I polrok 2015. Obecné zastupiteľstvo
schválilo plán práce hlavného kontrolóra.
7. Schválenie úveru – rozbehla sa výstavba miestnej komunikácie a cena bola navýšená o 14 tisíc eur,
z toho dôvodu je potrebné, aby si obec zobrala úver. Na návrh úveru bola oslovená VÚB banka.
Úver by mal byť splatený do konca roka 2015. Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi zohľadniť
v rozpočte splácanie úveru.
8. Odpis nákladov – zmarená investícia za rok 2010 – obec v roku 2008 podpísala zmluvu na
vypracovanie projektovej dokumentácie s firmou Probis a Ekolines. Firme Pros, ktorá to
sprostredkovala, sme zaplatili sumu 2659,7 eura. Za 6 rokov, ale nie je žiaden výsledok. Vzhľadom
na to obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce podať trestné oznámenie na danú firmu za
nesplnenie podmienok zmluvy.

9. Zápis do kroniky za rok 2012 – kronikárka obce p. Tkáčová prečítala text do obecnej kroniky za rok
2012. Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do kroniky.
10. Rozpočtové opatrenie č.11/2014 – obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.11/2014.
11. Rôzne príprava akcií:
-

25.10.2014 (sobota) o 15 hod. - Odovzdávanie finančného príspevku 7 deťom (Ľubomír
Garabáš, Natália Lencsésová, Marko Multáň, Michal Jakabovič, David Stacho, Martin Tkáč,
Adam Tomko)

-

25.10. 2014 (sobota) o 16 hod. - Október mesiac úcty k starším – kultúrny program,
v ktorom vystúpia deti zo ZŠ Liptovský Ján, spevokol Štiavnica a detský folklórny súbor
Ďumbier

12. Diskusia:
-

Výstavba miestnej komunikácie sa má spraviť do polovice pozemku, ale ešte je potrebné,
aby sa urobilo ku ihrisku (1,5m od bariéry), tak sa to spraví naraz

13. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Drahovský

Michal Drahovský

