Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 10. októbra 2016 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Program: podľa pozvánky s doplnenými bodmi:
-

Rozpočtová zmena č.14/2016
Zrušenie uznesenia s rozpočtovou zmenou č. 10/2016

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č. 12, č. 13/2016
Návrh na zriadenie vecného bremena na obecný majetok
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní všetci poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke spolu s doplnenou rozpočtovou
zmenou č.14/2016 a zrušením uznesenia s rozpočtovou zmenou č. 10/2016
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Ing. Lenka Lencsésová,
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Pavel Pavelica.

za

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 17. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.8, č.9,
č.10, č.11/2016.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.12,č.13, č.14/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo
rozpočtové zmeny č.12, č.13, č.14/2016. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 131/2016, ktoré
zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.10/2016, v ktorej išlo o sumu nad 1000 eur. Obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č. 10/2016.
7. Návrh na zriadenie vecného bremena na obecný majetok – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
schválilo zmluvu o zriadení vecného bremena na parcele registra C: 1135/2 k.ú. Uhorská Ves na
uloženie IS rozšírenie vodovodu a kanalizácie IBV Zelená Vieska.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za I. polrok 2016 – po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 – obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok roka 2017.
10. Rôzne:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok 133 eur pre 7 detí narodených v roku
2015 – Sára Benian, Daniela Beťková, Monika Berésová, Juraj Herich, Dominik Lehotský,
Rebeka Pavelicová a Timea Zajacová.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu pre manželov Ján Bobríka a Milotu
Bobríkovú.

Príprava akcií:
-

30.9.2016 (piatok) o 14.00 hod. slávnostné odovzdanie zveľadených priestorov pre obecným
úradom predsedom predstavenstva PSS Imrichom Beréšom a starostom obce V. Multáňom.

-

20.10.2016 (sobota) o 15.00 hod. Uvítanie do života - odovzdávanie finančného príspevku 7
deťom narodených v roku 2015 v zasadačke OcÚ.

-

20.10.2016 (sobota) o 16.00 hod. akcia Úcta k starším - vystúpi skupina Štiavnica a folklórny
súbor Ďumbier v sále kult. domu.

-

14.11.2016 (pondelok) Zasadnutie obecného zastupiteľstva

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Starosta obce informoval, že kontajner na cintoríne bude vynesený a spomaľovače a zrkadlá
v našej obci sú v riešení

12. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne 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 10.10.2016
Vladimír Multáň
starosta obce

