Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 5. marca 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Soňa Slosiarová, Daša Tkáčová, Pavel Béres, Lenka Lencsésová
Neprítomný poslanec: Pavel Pavelica – ospravedlnený

Program: podľa pozvánky doplnený o bod:
- Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3/2015
7. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.4/2015
8. Zmena a doplnok UPN obce Uhorská Ves
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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, ktorý bol doplnený o bod: Návrh na zmenu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č.4/2015.

-

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

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Soňa Slosiarová, Pavel Béres.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho obecného zasadnutia
vyplynuli 2 úlohy:

- odporúča sa starostovi vypracovať podklady k prenájmu nebytových

priestorov obchodu na verejnú obchodnú súťaž.
-

odporúča sa starostovi obce, zistiť cenu verejného obstarávania na zmenu

územného plánu obce.
-

Návrh zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.3/2015 – sú to transfery v rámci verejnej správy,
navýšenie príjmov a výdavkov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.3/2015.

-

Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtová zmena č.4/2015 – je to presun prostriedkov v rámci rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.4/2015.

-

Zmena a doplnok UPN obce Uhorská Ves – stretnutie s pani Noskovou o zmenu územného plánu,
zverejní sa, vyzbierajú sa podklady, vyhodnotí sa, zároveň predseda stavebnej komisie zvolá
stavebnú komisiu, kde sa dohodnú, čo by sa malo v obci zmeniť. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie zmenu a doplnok UPN obce Uhorská Ves.

-

Rôzne:
-

Žiadosť o finančnú dotáciu ZPFB na knihu Liptovské doliny a 2 sv. vojna – formou
darovacej zmluvy poskytne obec dotáciu 50 eur.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov kultúrno-športovej komisie – Ľubica Perašínová,
Iveta Koberová a v stavebnej komisii doplnenie o člena Eduarda Hvizdoša.

-

Príprava akcií:
 8.3.2015 (nedeľa) Divadlo pri príležitosti MDŽ
 22.3.2015 (nedeľa) vynášanie Marmurieny s dedkom

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zakúpiť 120 ks konferenčných stoličiek do
kultúrneho domu.

-

Urbárske pozemkové spoločenstvo - plánuje sa IBV (Individuálna bytová výstavba) medzi
vodnými tokmi na urbárskych pozemkoch, čím by sa zvýšil nárast počtu obyvateľov v obci.

-

Je potrebná nová obnova internetovej stránky obce, ktorú spravuje starosta obce.

Diskusia:
- Informovať občanov v obecnom spravodaji o zámere spaľovni odpadu - Zariadenie na
vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite
Žadovica, k. ú. Podtureň

-

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

Overovatelia zápisnice

Pavel Béres, Ing.

Lenka Lencsésová, Ing.

