Zápisnica
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 27. februára 2017 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing.Pavel Béres, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní: Ing. Lenka Lencsésová - ospravedlnená
Ostatní prítomní: Milan Beťko, Ľudovít Perašín, p. Švihrová

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.23/2016, č. 24/2016, č.1/2017, č.2/2017
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2016
Plán akcií na rok 2017
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie

1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní štyria poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.

3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Pavel Pavelica, za zapisovateľku
poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a Ing. Pavel Béres.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 20. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.19, č.20, č.21/2016.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové zmeny č.18,č.22/2016.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2017, na roky 2018 a 2019 zobralo na vedomie
orientačný rozpočet.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie príkazný list starostu obce na vykonanie ročnej
inventarizácie.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie dotácie pre Centrum voľného času L. Mikuláš.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo pána Milana Beťku za prísediaceho na okresnom súde na
obdobie 2017-2019.

-

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zvýšiť súčasný plat starostu obce.

-

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zvýšiť odmenu hlavnej kontrolórke obce.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.23/2016, č.24/2016, č.1/2017, č.2/2017 –
v rozpočtových zmenách ide o sumy do 1000 eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
rozpočtové zmeny č.23/2016, č.24/2016, č.1/2017, č.2/2017.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2016 – Správu
predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2016 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2016.
9. Plán akcií na rok 2017 – Plán akcií bol prerokovaní.
10. Rôzne:
-

Dostali sme list od firmy OZO na navýšenie za zber odpadu na 1,65 € na jednu nádobu (doteraz
bolo suma 1,58 €). Starosta obce dáva návrh na schválenie tejto sumy za zber odpadu. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje dodatok zmluvy č.12.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania s firmou o poskytnutie
nenávratného príspevku na Zberný dvor Uhorská Ves za obecným úradom cez operačný
program Ľudské zdroje.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vstúpiť do jednania na vypracovanie
orientačného plánu obce Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Centrum voľného času L. Mikuláš 210 € (január
– jún 2017) pre žiakov s trvalým pobytom (Durdík Ľuboš, Durdíková Daniela, Murínová Ema,
Balická Šarlota, Medla Richard).

-

Smerom do Podturne na uzatvorený most sme rozšírili verejné osvetlenie, ktoré bude ešte
pridať, lebo boli ohlasy od občanov obce.

Príprava akcií:
-

5.3.2017 (nedeľa) Divadlo pri príležitosti MDŽ

-

2.4.2017 (nedeľa) Vynášanie Marmurieny s dedkom

-

7.- 8.4.2017 (piatok - sobota) Akcia pre deti Noc s Andersenom

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
- Do diskusie sa zapojila aj prítomná p. Švihrová s otázkami na pani kontrolórku:
- kto kontroluje doklady, čo sa týka susedských sporov – odpoveď hlavný kontrolór to
nekontroluje.
- kto určil dotácie pre CVČ LM a kto schválil navýšenie platu starostu obce – odpoveď
poslanci schválili plat starostu obce.
- pani Švihrová tvrdí, že zásobovanie tovaru do obchodu je slabé, obec nezabezpečí základné
potraviny, poslanci a starosta obce neprispejú na obchod – starosta odpovedal, že v roku 2013
sme do obchodu investovali 13 tisíc eur a nájom na je 650 eur/rok.
- Do diskusie sa zapojil p. Perašín musíme pomenovať, čo by mala vedúca potravín p. Sylvia
Perašínová rozšíriť. Pán Perašín mal otázku: V akom stave je prípojka - starosta obce informoval,
že všetko je zverejnené na internetovej stránke obce. IBV Zelená Vieska dostala povolenie na siete,
účastníci p. Husárik a p. Čajka sa odvolali, ale v Žiline sa budú pripomienky prejednávať, odvolať
sa môžu až na ministerstvo, stavebné povolenie na uličku je vydané. Pán Perašín sa opýtal, či
požiadala p. Jurčová o výstavbu rodinného domu – obec nie je do toho zainteresovaná, podvodom
získala plochu, súd zamietol sťažnosti ostatných majiteľov.
- pani Švihrová navrhla, aby informačná tabuľa bola väčšia.
- pán Beťko a pán Perašín sa vyjadrili, že zberný dvor v obci je dobrý nápad. Starosta obce
reagoval, že občania sa musia naučiť lepšie triediť odpad.
- pani Švihrová povedal, že je to dvojsečná zbraň, že by zamestnanci obce mali stláčať fľaše, aby
sme neplatili penále.
- poslanec Pavelica informoval, že v marci bude vyraďovacia komisia.
- poslankyňa Slosiarová oznámila, že 8.4. 2017 potrebuje UPS Uhorská Ves sálu na zhromaždenie.
- poslanec Berés – sa opýtal na kontajtere na futbalovom ihrisku – starosta odpovedal, že sme mali
podané žiadosti, ale bude sa to lepšie riešiť cez MAS. Poslankyňa Slosiarová odpovedala, že nevie,
či nezrušia výzvu. Ak to neprejde cez MAS

- pán Perašín mal otázku ohľadom územného plánu, aký je postup.
Starosta obce diskusiu ukončil.
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
Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 3.3.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

