Zápisnica
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. decembra 2017 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
Neprítomný: Pavel Pavelica - ospravedlnený
Ostatní prítomní: kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová, I. Koberová, p. Ing. M. Beťko

Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.37/2017

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.33/2017, č.34//2017, č.35/2017, č.36/2017
7. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce
8. Stanovisko HK obce k návrh rozpočtu obce
9. Schválenie rozpočtu na rok 2018
10. Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2017
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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.37/2017.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová 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 27. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.27/2017, č.28//2017,
č.29/2017, č.30/2017, č.32/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.31/2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecného majetku.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o finančný príspevok pre katolícku cirkev.

-

Odporučilo starostovi obce preveriť podmienky na schválenie dotácie pre katolícku cirkev.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu platu starostu obce.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.33/2017,č.34//2017, č.35/2017, č.36/2017, č.37/2017
- Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.33/2017, č.34//2017,
č.35/2017, č.36/2017, č.37/2017.
7. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje po
prerokovaní predložený materiál a berie na vedomie rozpis na roky 2019 – 2020.
8. Stanovisko HK obce k návrh rozpočtu obce – Hlavný kontrolór odporúča schváliť rozpočet, ktorý
visel na úradnej tabuli. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2018.
9. Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2017 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie príkazný list starostu obce.
10. Rôzne:
-

16.12.2017 (sobota) vianočné posedenie pri kapustnici – obec

-

23.12.2017 (sobota) stolný tenis

-

31.12.2017 (nedeľa) Silvester – vítanie nového roka

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.

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 15.12.2017
Vladimír Multáň
starosta obce

