Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. septembra 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Pavel Béres, Pavel Pavelica, Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová
kontrolór obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Lenka Lencsésová – ospravedlnená
Program: podľa pozvánky doplnený o bod: Rozpočtové opatrenie č.18/ 2015 a č.19/2015
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Správa o kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2015
Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.12, 13, 14, 15, 16, 17/2015,
Rozpočtové opatrenie č.18/ 2015 a č.19/2015
8. Schválenie rokovacieho poriadku Obce Uhorská Ves
9. Informácia o pridelených finančných prostriedkoch
10. Príprava PHSR
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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, doplnený o Rozpočtové
opatrenie č.18/ 2015 a č.19/2015.

-

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

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Pavel Pavelica a Soňa Slosiarová.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 7. obecného
zasadnutia bola schválená nájomná zmluva s pani Sylviou Perašínovou. Nájomná zmluva o nájme

nebytových priestorov bola zároveň aj podpísaná.
-

Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtová zmena č.11- č.19/2015. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie rozpočtové zmeny č. 12, č. 13, č.15, č. 18, č. 19/ 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočtové zmeny č. 14, č. 16, č. 17/2015.

-

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2015 – Obecný kontrolór informoval
prítomných poslancov so správou kontrolnej činnosti. Starosta obce prijal opatrenia, ktoré treba
dopracovať – zásady odmeňovania a organizačný poriadok. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za I. polrok 2015.

-

Rokovací poriadku Obce Uhorská Ves – Obecné zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok Obce
Uhorská Ves.

-

Informácia o pridelených finančných prostriedkoch – žiadali sme finančné prostriedky na
rekonštrukciu kúrenia. Firma KK nám do polovice 9/2015 vypracuje projekt. Kúriť budeme
peletkami a odpadovým materiálom. Dostali sme 7000 eur na rekonštrukciu verejných zariadení vo
vestibule. Nadácia Pontis schválila 1500 eur na merač rýchlosti v obci.

-

Príprava PHSR – starosta podrobne rozobral Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v 4
špecifických cieľoch: Zlepšenie základnej vybavenosti a služieb v obci, Zvýšenie zamestnanosti
a zlepšenie podmienok pre podnikanie, Podporenie rozvoja občianskej vybavenosti, Podpora
ochrany životného prostredia a udržateľné využívanie zdrojov.

-

Rôzne: Starosta obce informoval:
-

Ako prvá obec máme vypracovanú účtovnú uzávierka.

-

Strecha na obecnom úrade bola opravená a dokončený bol aj chodník pred úradom.

-

Návšteva v Uherčiciach – starosta obce Vladimír Multáň, poslankyne obce Lencsésová
a Tkáčová navštívili 17. júla partnerskú obec Uherčice na Južnej Morave. Zástupcovia
českej obce by nám chceli návštevu opätovať.

-

Obec oslovil pán Maduda, ktorý by odkúpil urbárske pozemky. K obecným parceliam, ktoré
boli zamerané, nemal nik pripomienky. Pani Švihrová podala trestné oznámenie na pána
Drahovského.

-

Dňa 19. 9. 2015 sa uskutoční „Rozlúčka s letom“. V programe vystúpi spevokol Štiavnica
a ľudová hudba Haluška.

-

V októbri 2015 sa uskutoční verejný hovor.

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

