Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18. marca 2019 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Pavel Pavelica, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
Neprítomná: kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnená
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
Rozpočtová zmena č.1/2019

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
b) Vyradenie – predaj prebytočného majetku obce: motorové vozidlo Avia skriňová
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok 2018
8. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Uhorská Ves
9. Schválenie dotácií
10. Rôzne – informácie starostu obce
11. Záver
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 5 poslanci, čím je obecné zastupiteľstvo
spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke spolu s doplneným bodom Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018 a Rozpočtová zmena č.1./2019.
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 2. obecnom

zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.43/2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí a kultúrno-spoločenských akcií na rok 2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Cenník za prenájom obecného majetku a služieb.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.42/2018, č.44//2018

-

Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce nenávratný finančný príspevok 10 080 eur.

?????
6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie rozpočtové zmeny č.2/2019.
b) Vyradenie – predaj prebytočného majetku obce: motorové vozidlo Avia skriňová – na Aviu mal
vodičský preukaz bývalý starosta obce, ktorá slúžila na prepravu futbalistov, 2 roky sa
nepoužíva, v obci nemá nikto záujem o šoférovnie na danom vozidle, bolo by dobré, aby sme sa
jej zbavili, Avia je napísaná na obec, znalecký posudok by nás stál 104 eur. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj majetku obce motorového vozidla skriňovej Avie.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok 2018 - Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok 2018.
8. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Uhorská Ves – Obecné
zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.
9. Schválenie dotácií – Pre Futbalový oddiel Uhorská Ves bola navýšená dotácia z rozpočtu obce
o 700 eur, požadovaná výška dotácie je na 4000 eur.
Dotácia bola navýšená, preto bolo sú potrebné bránky väčších rozmerov 5x 2m a cez úrad vlády
nám dali výnimku.
Dotácia pre CVČ L. Mikuláš pre 2 deti (Murínová, Durdíková) 42 eur na žiaka, 84 eur ročne.
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotácie pre Futbalový oddiel a CVČ L. Mikuláš.
10. Rôzne:
Starosta obce informoval:
- O odkúpení pozemkov Tomko, Hvizdoš, Mikyta – nie je to zapísané na vlastníkov, ale na
právnickú osobu, zelený pás pred rodinnými domami je obecný, bol vypracovaný
geometrický plán.

- Podali sme dotáciu na polievací vozík s príslušenstvom.
- Žiadali sme cez Regionálnu rozvojovú agentúru finančné prostriedky na futbalové bránky
a stolnotenisové stoly.
- Poslanci obecného zastupiteľstva dňa 12.marca 2019 schválili zmeny na zmenu územného
plánu a odsúhlasili nový územný plán.
- Podali sme žiadosť na preplatenie platby 46 tisíc.
- Na budove na ihrisku ideme realizovať bleskozvod.
- Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky I. kolo v obci Uhorská Ves, konaných 16.
marca 2019, počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 409, účasť v našej
obci 67,48%. Do II. kola postúpili Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.

- Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vypracovať projektovú dokumentáciu
????
Najbližšie akcie:
- 5.4.2019 (piatok) Noc s Andersenom
- 7.4.2019 (nedeľa) Vynášanie Marmurieny s dedkom
- 29.4.2019 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- 4.5.2019 (sobota) Brigáda „Vyčistime si obec“
- 18.5.2019 (sobota) Preventívne protipožiarne prehliadky
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
11. 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 22.3.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

