Zápisnica
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. mája 2017 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
Neskorší príchod: Ing. Pavel Béres 17.18 hod
Neprítomní: kontrolórka obce- Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnená
Ostatní prítomní: Ján Beťko, Ing. Milan Beťko, Milan Mikuláš
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.10/2017, č.11/2017
VZN č.01/2017 zmeny a doplnky č.2 UPN obce Uhorská Ves
Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok 2016
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves za II. 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 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 Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová 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 22. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.3, č.4, č.5, č.6, č.9/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové zmeny č.7, č.8/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie inventarizačný zápis ÚIK.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť finančných prostriedkov o poskytnutie NFP na zberný
dvor.

-

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce podať na úrad vlády žiadosť o poskytnutie
dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo nájomnú zmluvu medzi obcou Uhorská Ves a UPS Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo preventívne prehliadky, ktoré sa konali 6.5.2017 o 14 hod.,
zodpovedná osoba p. Milan Beťko.

Príchod poslanca Ing. Pavel Béres 17.18 hod

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.10/2017, č.11/2017 – v rozpočtových zmenách č.10,
č.11/2017 ide o sumy do 1000 eur. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové zmeny
č.10/2017 a č.11/2017.

7. VZN č.01/2017 zmeny a doplnky č.2 UPN obce Uhorská Ves obce – Pán Tomko a RRL sro požiadali
úrad o zmenu ÚPN . Ziadatelia si zmeny zaplatili. Obecné zastupiteľstvo 4 prítomní poslanci schválili
VZN č.01/2017 zmeny a doplnky č.2 UPN obce Uhorská Ves.
Príchod poslanca Ing. Pavel Béres 17.18 hod

8. Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok 2016 – Stanovisko hlavného kontrolóra obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie. Obecné zastupiteľstvo v počte 5 poslancov po prerokovaní
schválilo bez výhrad záverečný účet obce.
9. Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves za II. polrok 2017 – po prerokovaní
predloženého materiálu obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu HK za II. polrok 2017
10. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Dňa 3.5.2017 bola starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu adresovaná petícia od
občanov Uhorskej Vsi, ktorú podpísalo 45 občanov. Jednalo sa v nej o zastavenie stavby
inžinierskych sietí na parcele 1135/2 (,,Krivá" ulica) v Uhorskej Vsi z dôvodu, že dňa
29.4.2017 splašková voda zatopila domy v obci a pripojenie nových domov na kanalizáciu
tak spôsobí častejšie zatápanie rodinných domov odpadovou vodou. Bolo sedenie
stavebnej komisii, ktorá daný problém riešila. Petíciu nemôžeme odobriť. Zatápanie
neovplyvní nová kanalizácia. Keď spadne veľký úhrn zrážok kanalizácia aj v iných

mestách nestíha, vyriešil by to odľahčovák. Susedia p. Čajka a p. Husárik sa odvolali na
okresný úrad v sídle kraja, ale odvolania boli zamietnuté. Daný problém sa mal riešiť
v danom územnom konaní nie v stavebnom konaní. Súčasný stav je, že p. Maduda môže
pokračovať vo výstavbe.
Do diskusie sa zapojil p. Ján Beťko, ktorého tiež zatápa. Starosta obce odpovedal, že
petícia bola zle zformulovaná na LVS či obec a nebola adresovaná správne.
Prítomný p. Milan Mikuláš budúci spoluobčan sa zapojil do diskusie a rozhodol sa pre
našu obec, má pozemok pri Štiavnici na IBV Zelená Vieska, víta stanovisko OZ a stavebnej
komisie. Obáva sa, či obec zabezpečí, aby nedošlo k vyliatiu potoka Štiavnica. Starosta
obce reagoval, že obec reguluje Štiavnicu poklopom a pri väčších zrážkach zabezpečí jej
prikrytie.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu petíciu na zastavenie
výstavby podanú na úrad v Uhorskej Vsi zamieta. Za hlasovali traja poslanci Pavel
Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová, proti bola poslankyňa Ing. Lenka
Lencsésová.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 3300 eur pre TJ Ďumbier z rozpočtu obce
na rok 2017 a pre DHZ vo výške 6360 eur na rok 2017.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zakúpiť vyrozumievací modul Florián,
zariadenie hlásenia správ cez telefón.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, aby podnikol kroky na zabezpečenie
spolufinancovania multifunkčného ihriska vo výške 30 tisíc eur .

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie NFP cez úrad vlády na
spolufinancovanie multifunkčného ihriska (výzva podpora rozvoja športu).

-

Vo februári 2017 bola zaslaná žiadosť na rekonštrukciu miestnej komunikácie cez program
rozvoja vidieka. Dňa 4.5.2017 nám oznámili, že žiadosť bola zaregistrovaná.

Príprava akcií:
-

20.5.2017 (sobota) brigáda „Vymaľujme si našu obec“ natieranie preliezok v parku, strechy,
mostíka, hrabanie na cintoríne, sadenie stromčekov za futb. ihriskom.

-

21.5.2017 (nedeľa) divadelné predstavenie ku Dňu matiek „Svadobný závoj“ ochotnícke
divadlo z Hýb.

-

1.7.2017 (sobota) MDD o 15 hod + hasičská pohárová súťaž a vystúpenie skupiny Pramene.

-

19.6.2017 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo.

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

p. Milan Beťko má dva návrhy: 1. Vyčistiť kanalizačné poklopy 2. Odskúšať všetky podzemné

hydranty.
-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce, aby vstúpil do rokovania s LVS, LVS robí
revíziu, vyskúšanie dohodnúť s mužmi, čo to robia.

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: Pavel Pavelica
Ing. Soňa Slosiarová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 17.5.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

