Zápisnica
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 4. septembra 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
Neprítomní: Ing. Lenka Lencsésová - ospravedlnená
Ostatní prítomní: Ing. Milan Beťko, p. Švihrová
Neskorší príchod: kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová 17.22 hod

Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.20/2017 a č.21/2017

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.17/2017, č.18//2017, č.19/2017
Zámer predaja obecných pozemkov
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za I. polrok 2017
Vyhlásenie voľby HK
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 spolu s doplnenou rozpočtovou
zmenou č.20/2017 a č.21/2017.
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 Pavel Pavelica.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 24. obecnom
zasadnutí:

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.12/2017,
č.13/2017, č.15/2017 a č.16/2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu
č.14/2017.

-

Obecné

zastupiteľstvo

po

prerokovaní

schválilo

zásady

hospodárenia

s finančnými

prostriedkami.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.17, č.18, č.19, č.20. č.21/2017 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.17/2017, č.19/2017,
č.20/2017. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtovú zmenu č.18/2017 a č.21/2017.

7. Zámer predaja obecných pozemkov – v roku 2015 došlo k nedorozumeniu, plán, ktorý robila pani
Horváthová bol nesprávny, geodet pána Drahovského zameral zlý bod, budeme sa odrážať od pána
Grieša pri odpredaji. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 43. z roku 2015.
Hodnota nehnuteľností predstavuje sumu 6,10 eur/m2. Ide to ako prípad osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu zámeru predaja nehnuteľností na základe zákona
č.138/1991 Zb. schváleného na zasadnutí dňa 15.5.2016 pod č.43/2015.
Príchod kontrolórky obce Ing. Marty Gutraiovej 17.22 hod.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves - Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za I. polrok 2017.
9. Vyhlásenie voľby HK – od 1.11.2017 je hlavnou kontrolórkou obce Uhorská Ves Ing. Marta
Gutraiová. Je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že
30.11.2017 končí obdobie, na ktoré bola hl. kontrolórka Ing. Marta Gutraiová zvolená. Obecné
zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obdobie 2017-2023 na deň 16.10.2017
a schvaľuje, že voľby budú uvedené za daných podmienok.
10. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

V marci 2017 sme podávali žiadosť na multifunkčné ihrisko, prišlo zrušenie výzvy

Príprava akcií:
-

9.9.2017 (sobota) Rozlúčka s letom o 14.30 hod., uvarenie fazuľovice Svetozár Benian,
súťaže pre prítomných ľudí, ľudová hudba Haluškovci, hasiči (bufet + ukážka hasičov)

-

23.9.2017 (sobota) 25 rokov Jednoty dôchodcov

-

16.10.2017 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

-

21.10.2017 (sobota) Odovzdávanie finančného príspevku deťom

-

21.10. 2017 (sobota) Október mesiac úcty k starším

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Starosta obce informoval, že výzvu na kamerový systém zrušili, nepôjdeme do nej

-

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z PRV na rekonštrukcia kultúrnych domov a opustených
nehnuteľností

-

Na pohreboch, či by nebolo lepšie elektronické zvonenie, poinformujeme sa u ostatných
firiem

-

Pani Švihrová – po podpísaní uznesenia do 15 dní, potom sa spracujú zmluvy ?????

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 8.9.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

