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Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 5.októbra 2012 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miesto konania : zasadačka OcÚ
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : podľa pozvánky, doplnený o bod : Zámena parciel medzi obcou
Uhorská Ves a rodinou Kubálkovou
Overovatelia zápisnice : Tkáčová Dáša, Drahovský Ľubomír
Návrhová komisia :
Slosiarová Soňa, Tkáčová Dáša
Zapisovateľka :
Koberová Iveta

1. Starosta obce zahájil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Poslanci schválili program zasadnutia, doplnený o bod zámena parciel medzi
obcou Uhorská Ves a rodinou Kubálkovou.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Tkáčová Dáša, Drahovský Ľubomír
a za zapisovateľku poslankyňa Koberová Iveta.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Slosiarová Soňa, Tkáčová Dáša
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Multáň Vladimír.
6. Na prenájom nebytových priestorov v KD Uhorská Ves bude vyhlásená verejná
súťaž.
7. Poslanci prejednali žiadosť nájomcu potravín o povolenie opráv a rekonštrukciu
ústredného kúrenia v prenajatých priestoroch. Nesúhlasia s odpustením nájmu
ani s predĺžením doby nájmu, súhlasia s tým, že na konci nájmu sa priestory dajú
do pôvodného stavu, poprípade, že obec odkúpi za zostatkovú hodnotu pec ÚK.
Za predĺženie doby nájmu bol poslanec Drahovský Ľubomír.
8. Poslanci schválili prijímateľov príspevku pri narodení dieťaťa.
Jedná sa o Matúška Stachu – rodičov Zuzany Hvizdošovej a Jaroslava Stachu,
o Filipka Čupku – rodičov Danky Čenkovej a Petera Čupku,
o Lilianku Ľubeľanovú – rodičov Miroslavy a Ladislava Ľubeľanovcov,
o Romanka Šikulaja – rodičov Anny Záhorskej a Rastislava Šikulaja
9. Poslanci prejednali vnútornú smernicu o finančnej kontrole.
10. Starosta obce vyzval poslancov, aby venovali pozornosť príprave rozpočtu
obce na rok 2013.
11. K doplnenému bodu – výmena parciel medzi obcou Uhorská Ves a rodinou
Kubálkovou, poslanci doporučili starostovi obce, prekonzultovať geometrický
plán rodiny Kubálkovej s geodetom.
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12. Finačný príspevok pri narodení dieťaťa bude odovzdaný dňa 20.10.2012
o 15,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Akciu z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ poslanci zorganizujú dňa 20.10.2012
o 16,00 hod. v sále KD.
13. Návrh na uznesenie bol jednomyseľne schválený.

Tkáčová Dáša
Drahovský Ľubomír

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
e-mail
web
IČO
044/5263120
obecuhorskaves@alconet.sk
www.uhorskaves.sk
00315818
0918840206
Strana 2 z 1

