Zápisnica
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. januára 2019 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: Pavel Pavelica, Iveta Koberová. Ing. Milan Beťko
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 rozpočtová zmena č.42/2018, č.43//2018, č.44/2018
7. Cenník za prenájom obecného majetku a služieb
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 4 novozvolený poslanci.
Po otvorení obecného zastupiteľstva zložil prítomný Pavel Pavelica poslanecký sľub na dnešnom
zasadnutí, nakoľko na predošlom

ustanovujúcom

zasadnutí nebol prítomný.

Sľub potvrdil

podpisom v pamätnej knihe, starosta obce Vladimír Multáň mu pri tejto príležitosti zablahoželal a k
ukončeniu volebného obdobia 2014-2018 mu venoval knihu Opevnenia na Liptove od Martina
Furmana. Od tejto chvíle boli na zasadnutí prítomní všetci 5 poslanci, čím bolo obecné
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Piati prítomní poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica a za zapisovateľku
poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Lenka Lencsésová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom ustanovujúcom
obecnom zasadnutí:

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie výsledky volieb starostu a volieb obecného
zastupiteľstva. Za zástupcu starostu obce poverilo Ing. Soňa Slosiarovú. Starosta obce a
poslanci zložili poslanecký sľub.

-

Zriadených bolo 5 komisií, ich predsedovia a členovia.

-

Obecné zastupiteľstvo určilo mesačného platu starostu obce.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.38/2018, č.39/2018,
č.41/2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.40/2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na 1. polrok
2019.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.42/2018, č.43//2018, č.44/2018 - Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny
č.42/2018, č.44//2018 a schvaľuje rozpočtovú zmenu č.43/2018.
7. Cenník za prenájom obecného majetku a služieb – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po prerokovaní
materiálu Cenník za prenájom obecného majetku a služieb.
8. Rôzne:
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí a kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019.
Najbližšie akcie:
- 3.2.2019 (nedeľa) Kladenie vencov
- 8.2.2019 (piatok) DHZ výborová schôdza
- 9.2.2019 (sobota) Hokejový zápas hviezd - odveta
- 16.2.2019 (sobota) Fašiangové posedenie o 14. hod.
- 16.2.2019 (sobota) Karneval
- 10.3.2019 (sobota) MDŽ
9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
Starosta obce informoval:
-

Pán Roman Dianiška poslal na obec Návrh kúpnej ceny a predaj alebo návrh pozemku. Cena
je určená trhom, výmera pozemku 510,66 m2 vedeného na LV č.467, parcela parc.č. EKN
530 k.ú. Uhorská Ves. Starosta obce sa k danému návrhu vyjadrí písomne.

-

Presun finančných prostriedkov na miestnu komunikáciu, kde sa robila rekonštrukcia
5289,38 eur. Cena rekonštrukcie bola 98 tisíc eur, dotáciu sme dostali 93 tisíc eur.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú zmenu č.45/2018 presun finančných
prostriedkov. 10% je potrebné mať rezervu na nepredvídané udalosti.

-

V našej obci sa začali práce na pokladanie optického kábla do zeme.

-

Na zbernom dvore za obecným úradom je už všetko urobené. Zberný dvor je realizovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

-

Batôžková zábava dopadla výborne, odhlásilo sa 15 ľudí, na akciu sme nemuseli nič
doplácať.

-

Do diskusie sa zapojila Lenka Lencsésová:
- multifunkčné ihrisko termín začatia apríl 2019, na urbársky pozemok máme nájomnú
zmluvu.
- kedy sa začne s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice – musíme spraviť verejné
obstarávanie.
- Lenka Lencsésová oboznámila prítomných s projektom Twin City– za tento projekt
hlasovali 3 poslanci Pavel Pavelica, Pavel Béres, Lenka Lencsésová, zdržali sa 2
poslanci Daša Tkáčová a Soňa Slosiarová.

10. Záver – Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne
schválený 5 poslancami. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavel Béres
Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 31.1.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

