Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16. augusta 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, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: občania obce Sergej Agaston, Tomáš Hvizdoš, Petra Hvizdošová
Program: podľa pozvánky:
- zo zmenou poradia bodu 7 za bod 5

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.13/2021, č.14/2021, č.15/2021, č.16/2021, č.17/2021
b) Správa audítora
c) Žiadosť o dotáciu TJ Ďumbier Uhorská Ves
d) Žiadosť o dotáciu DHZ Uhorská Ves
e) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2021
7. Podnety od občana
8. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery
b) akcie
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
10. 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 program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a na návrh starostu obce
bolo zamenené poradie bodu 7 za bod 5.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavel Pavelica, Ing. Lenka Lencsésová

a

za zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Lenka Lencsésová.
Zamenený bod:
5. Podnety od občana:
Prítomný občan obce pán Sergej Agaston sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva a
po úvodných slovách starostu obce dostal slovo.
K účasti na zasadnutí predchádzala sťažnosť, ktorú podala pani Jana Kaposztásová na osobnom
stretnutí so starostom obce na obecnom úrade dňa 22.7.2021, pri ktorej bol prítomný pán Sergej
Agaston, v ktorej žiadala, aby bola prejednaná na zastupiteľstve. Pani J. Kaposztásovej bolo
odpovedané, na podanú sťažnosť sa vyjadrila písomne kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová.
O podanej sťažnosti boli informovaní aj poslanci obce, ktorým bola sťažnosť preposlaná.
Pán Sergej Agaston oboznámil prítomných, s čím je nespokojný, čo ho trápi, v záujme, aby sa
vyjasnili nezrovnalosti medzi obcou a susedmi. Vyjadril sa o nasledovným okolnostiach:
- kto a základe čoho urobili cyklotrasu popri mojom dome, z akého dôvodu vznikla táto
cesta, pán S. Agaston chce presmerovanie cyklotrasy, lebo má všetko znehodnotené
- multifunkčné ihrisko – deti ničia koše, rozbíjajú mantinely, chodia po lopty do záhrady,
nevedia sa správať, sú nevychované, preto treba urobiť grafikon, pravidlá, opatrenia
a zároveň žiada, aby rodičia nevychovaných detí preplatili spôsobené škody
- povedal, že deti nemajú čo robiť na ceste, nemajú sa tam hrať, majú sa hrať na ihrisku
- chce, aby priestranstvá a okolití susedia mali všetko vykosené, aby sa nedochádzalo
k výsevu, pán Agaston chce výzvu s pánom Hrehom na obecnom úrade, kde sa urobí
zápisnica zo stretnutia
- tatrovky ničia cestu, chodia so staveným materiálom a pán S. Agaston má z toho zničenú
dlažbu
- opýtal sa, prečo nie je zrkadlo na dolnej ulici na miestnej komunikácii
- chce od starostu kontrolu obce, aby bol činný a problémy riešil
- pán S. Agaston a pani J. Kaposztásová chcú od starostu obce ospravedlnenie ohľadom
založenia čiernej skládky, lebo to budú riešiť súdnou cestou

Starosta obce sa vyjadril, že dotyčného sme vyzvali, pozemok si pokosil, trávu potrebuje na seno,
pozemok je klasifikovaný ako záhrada a dvakrát do roka ho musí pokosiť. A čo sa týka zrkadla,
po konzultácii s kompetentnými orgánmi, že tam nemôže byť umiestnené bez PD.
Do diskusie sa zapojila pani Petra Hvizdošová ohľadom multifunkčného ihriska, ktorá chce, aby
bolo zatemnené, lebo lampy svietia do izby a jej dieťaťu bolo zle a bolo aj na infúziách, chce
tiež, aby bolo ihrisko doplnené o vyvýšené siete, pretože na jej pozemok padajú lopty.
Do diskusie sa zapojil prítomný občan pán Tomáš Hvizdoš, povedal, že je schopný zabezpečiť
kameru, aby vznikol kamerový záznam, cez ktorý sa všetko vyrieši, lebo na ihrisko chodia cudzie
deti, ktoré tam nemajú byť, roztrhávajú siete nožíkom, podliezajú siete, fajčia a nech rodičia
zaplatia vzniknuté škody po svojich deťoch. Tiež doplnil, že nie je proti futbalistom, lebo aj on
hrával futbal a nemá nič proti Uhorčanom. Nemal problém s rozširovaním pozemku, ale je proti
multifunkčnému ihrisku, lebo na jeho pozemok vstupujú pre odkopnuté lopty, takisto futbalisti
boli cez vianočné sviatky hrať a nechce počúvali buchot a hluk.
Starosta obce sa vyjadril, že pred rokom sme upravili prevádzkový poriadok a ihrisko je otvorené
do 19.00 hod. Na cyklotrasu sme dostali peniaze, kde bol schválený územný plán a bude treba
dokúpiť sieť na prekrytie multifunkčného ihriska, aby lopty nepadali do záhrad.
Starosta obce vyzval p. Sergeja Agastona, aby svoje požiadavky o poskytnutie dokumentácie
žiadal na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Starosta obce zistí a osloví dodávateľov na zariadenie kamery a predbežne zistí v akej cenovej
relácii sú kamerové systémy a cena vtáčej siete na multifunkčné ihrisko.
6. Kontrola uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 17. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program 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.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.08/2021, č.09/2021,
č.10/2021, č.11/2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.12/2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 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 €.
-

Obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh na odkúpenie parcely č. E-KN 530 od p. Dianišku
do vlastníctva Obce Uhorská Ves a odporučilo 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.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves
na II. polrok 2021.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 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.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 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.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 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. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.13/2021, č.14/2021, č.15/2021, č.16/2021, č.17/2021 – Obecné
zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po
prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.13/2021, č.14/2021, č.15/2021,
č.16/2021, č.17/2021.
b) Správa audítora – Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica,
Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu
nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky.
c) Žiadosť o dotáciu TJ Ďumbier Uhorská Ves – Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci
Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2021 pre TJ Ďumbier Uhorská Ves
vo výške 5 000 €.

d) Žiadosť o dotáciu DHZ Uhorská Ves – Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres,
Lencsésová, Pavelica, Slosiarová, Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2021 pre DHZ Uhorská Ves vo výške
1000 €.
e) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2021 –
Obecné zastupiteľstvo (5 prítomní poslanci Béres, Lencsésová, Pavelica, Slosiarová,
Tkáčová) po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za I. polrok 2021.
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- od 23.8.2021 začne rekonštrukcia elektrických rozvodov, dostali sme prostriedky cez
Pôdohospodársku platobnú agenúru (PPA) 20 tisíc eur
- Národný projekt terénnej opatrovateľskej služby, z ktorého čerpáme bude predĺžený o 5
mesiacov, poskytli nám 18 tisíc eur do 2/2022, cez Operačný program ľudské zdroje sa
môžeme zapojiť do výzvy na Podporu opatrovateľskej služby, náklady na jednu
opatrovateľku sú 820 eur, čo je pre obec zaťažujúce, ak uspejeme, odbremenili by sme
obecný rozpočet.
- Stanica mladých turistov - pôjdeme do vypracovania projektovej dokumentácie
a realizácie budovy na bytovú jednotku a zároveň oslovíme UPS Uhorská Ves, ktorý je
vlastníkom pozemku.
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zabezpečiť vypracovanie projektovej
dokumentácie za účelom rekonštrukcie stavby Stanica mladých turistov (Pohostinstvo
Rybka) na bytový dom.
b) akcie v obci :
- dňa 27.8.2021 (piatok) Pálenie vatry – položenie vencov, ohňostroj, občerstvenie, drevo
poskytla firma Rettenmeier
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva – diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov
programu a poslanci mali nasledovné otázky a podnety:
- poslanec Pavel Béres sa opýtal, čo je nové so žalobou p. Dianišku, starosta odpovedal, že
nie je nič nové.

10. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne
5 prítomnými poslancami schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavel Béres
Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 20.08.2021

Vladimír Multáň
starosta obce

a

