Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 10. decembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Ostatní prítomní: Ing. Milan Beťko, Iveta Koberová
Neprítomní: kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová, Pavel Pavelica - ospravedlnení
Program zasadnutia:
1. Slávnostné otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Príhovor starostu obce
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
(ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva)
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce
8. Rôzne
9. Záver
1. Starosta obce slávnostne 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. Po otvorení zasadnutia nasledovalo vypočutie si slovenskej štátnej
hymny.
2. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Ing. Lenka Lencsésová, za
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
a) Oznámenie výsledkov do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Voľby do orgánov samospráv obcí sa konali dňa 10. novembra 2018 - v našej obci 1 volebný

okrsok, zapisovateľka Iveta Koberová, predseda Dušan Zlejší.
V našej obci sa volieb zúčastnilo 186 voličov zo 403 zapísaných voličov, čo je 46,15%.
Za starostu obce bol zvolený Vladimír Multáň s počtom hlasov 167.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných
hlasov:

1. Mgr. Daša Tkáčová 156 hlasov
2. Ing. Soňa Slosiarová 150 hlasov
3. Ing.Lenka Lencsésová 131 hlasov
4. Pavel Pavelica 130 hlasov
5. Ing. Pavol Béres 111 hlasov

b) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Starosta obce Vladimír Multáň prečítal sľub, potvrdil ho podpisom v pamätnej knihe a dostal
osvedčenie.
c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva – Za všetkých poslancov
prečítala poslanecký sľub Ing. Soňa Slosiarová a prítomní 4 poslanci potvrdili sľub podpisom
v pamätnej knihe, starosta obce zvoleným poslancom zablahoželal a pri príležitosti ukončenia
volebného obdobia 2014-2018 im venoval knihu Opevnenia na Liptove od Martina Furmana.
d) Príhovor starostu obce – v príhovore starosta obce zhrnul a zhodnotil všetky uplynulé roky.
4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice – Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Pavel
Béres, Ing. Lenka Lencsésová.
5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu – Za zástupcu starostu obce bola
poverená Ing. Soňa Slosiarová.
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov:
Stavebná komisia – predseda Ing. Pavel Béres, členovia - Ján Repček, Eduard Hvizdoš, Michal
Pavelica
Kultúrno-športová komisia - predseda Mgr. Daša Tkáčová, členovia - Iveta Koberová, Ľubica
Perašínová, Ivana Chlebová
Finančná komisia - predseda Ing. Soňa Slosiarová, členovia - Iveta Koberová, Jana Hvizdošová,
Jozef Tkáč
Komisia na ochranu verejného poriadku - predseda Pavel Pavelica, členovia - Michal Drahovský,
Ľubomír Drahovský
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda Ing.
Lenka Lencsésová, členovia - Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša
Tkáčová

7. Určenie platu starostu obce – určenie mesačného platu starostu obce Obecné zastupiteľstvo určuje v
súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Vladimíra Multáňa
(priemerná mzda v roku 2017 954€ x 1,65 koeficient podľa počtu obyvateľov + navýšenie
základného platu o 20%).
8. Rôzne:
Na prechádzajúcom 36. obecnom zasadnutí:
- Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
- Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.34/2018,
č.35/2018, č.36/2018, č.37/2018.
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu
rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2019 a na roky 2020-2021.
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k
návrhu rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2019 a na roky 2020 – 2021.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2019.
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie príkazový list starostu obce Uhorská Ves.
- Obecné zastupiteľstvo odporučilo vstúpiť do projektu o výsadbu stromov - projekt s
názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska –
Zelené obce Slovenska – na jar by sa mohol projekt realizovať.
Plán práce hlavného kontrolóra – za neprítomnú kontrolórku obce Ing. Martu Gutraiovú plán
práce prečítal starosta obce. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na 1. polrok 2019.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.38, č.39, č.40, č.41/2018 – Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.38/2018, č.39/2018, č.41/2018. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú zmenu č.40/2018.
Najbližšie akcie:
-

15.12.2019 (sobota) Kapustnica (obec)

-

29.12.2019 (sobota) Stolnotenisový turnaj

-

31.12.2019 (pondelok) Silvester + vítanie nového roka

-

6.1.2019 (nedeľa) Divadlo ATAK z Dovalova divadelná hra „Hriech“ o 16. hod.

-

12.1.2019 (sobota) Batôžková zábava v námorníckom štýle

Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Starosta obce informoval – prišla informácia pre DHZO – boli sme zaradení aj na
nasledujúci rok o poskytnutie dotácie 1400 eur.

-

Čakajú nás hodnotiace členské schôdze.

-

Lenka Lencsésová nám podala informáciu o Regionálnej rozvojovej agentúre Liptov.

-

Prítomný pán Milan Beťko vyzval prítomných, aby zhodnotili svoju prácu za volebné
obdobie.

9. Záver - Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne
4 poslancami schválený. 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 14.12.2018
Vladimír Multáň
starosta obce

