Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. decembra 2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Pavel Béres, Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní poslanci: Soňa Slosiarová – ospravedlnená
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom č. 6 o: Rozpočtové opatrenie č.31, č.32/ 2015
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.30/2015
VZN č.01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
8. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
10. Príkazový list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2015
11. Schválenie rozpočtu na rok 2016
12. Uznesenie k PHSR
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
-

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ a hlavnú
kontrolórku obce. Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní štyria poslanci, čím je obecné
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

-

Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke a bod č.6 doplnený
o Rozpočtové opatrenie č.31/2015 a č.32/2015 a zrušený bod č.12 Uznesenie k PHSR.

-

Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke doplnený o Rozpočtové
opatrenie č.28, č.29/2015.

-

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

-

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Lenka Lencsésová a Pavel Pavelica.

-

Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Z prechádzajúceho 10. obecného
zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy.

-

Návrh na zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č.30, č.31, č.32/ 2015. Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 30, č.31/2015 a schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 32/2015.

-

VZN č.01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – traja poslanci schválili VZN č.01/2015, poslankyňa Lenka Lencsésová sa zdržala
hlasovania.

-

Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce – rozpočet obce je vypracovaný v súlade
s platnými právnymi predpismi na trojročné obdobie a sú v ňom zohľadnené základné potreby obce.
Predložený rozpočet odporúča finančná komisia schváliť. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce.

-

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce – hlavná kontrolórka predložila
stanovisko k rozpočtu obce a obecné zastupiteľstvo berie jej vyjadrenie na vedomie.

-

Príkazový list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2015 - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkazový list starostu obce.

-

Schválenie rozpočtu na rok 2016 – rozpočet na rok 2016 je záväzný a na roky 2017 a 2018 je
výhľadový. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2016.

-

Rôzne:
- Na dolnej ulici občania zaregistrovali, že sa pohybujú geodeti, to z dôvodu jedného úseku
cesty
- Starosta informoval, že mám beží projekt na zabezpečenie kamerového systému
- Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s rozpisom celoročných akcií v našej obci konaných v
roku 2016

-

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

