Zápisnica
z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 5. marca 2018 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
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomný: Ing. Pavel Béres
Ostatní prítomní: Iveta Koberová

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.3/2018, č.4//2018, č.5/2018, č.6/2018
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2017
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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 s výmenou bodov č.7 a č.8.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Lenka Lencsésová, 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 29. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.38/2017, č.39/2017, č.40/2017,
č.41/2017 a č.2/2018 .

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.1/2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpis akcií na rok 2018

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.3/2018, č.4//2018, č.5/2018, č.6/2018 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.3/2018, č.4//2018, č.5/2018
a schvaľuje rozpočtovú menu č.6/2018.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2017 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
II. polrok 2017.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2017 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
za rok 2017.
9. Rôzne:
-

Zmluva o predaji majetku obce – keď budeme mať zaplatené starosta obce pôjde za
právničkou na kataster aby zavkladovala pacely na nových majiteľov

-

O parcelu za Zdenom Šimovčekom prejavil záujem pán Vrlík

-

Žiadosť o dotáciu pre futbalový oddiel – Obecné zastupiteľstvo schválilo po prerokovaní
dotáciu pre futbalový oddiel vo výške 3300 eur.

-

Žiadosť z CVČ – obdobie január-jún/2018 na 5 detí, starosta obce odporúča schváliť
dotáciu pre 2 deti vo výške 80 eur, ktoré navštevujú krúžky. Obecné zastupiteľstvo
schválilo poskytnutie finančnej dotácie vo výške 80 eur pre CVČ Liptovský Mikuláš.

-

Starosta obce informoval, že prebehla inventarizácia. Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie vykonaný inventarizačný zápis.

-

Žiadosť na multifunkčné ihrisko – poslaná dotácia vo výške 40 tisíc eur.

-

Bola poslaná žiadosť na vybudovanie šatní na ihrisku.

-

Starosta obce informoval, že zástupca futbalového oddielu žiada o pomoc pri organizácii
osláv 85 rokov futbalu.

Najbližšie akcie:
-

11.3.2018 (nedeľa) Divadlo pri príležitosti MDŽ,ochotníci z Ľubele - Tri letušky v Paríži

-

18.3.2018 (nedeľa) Vynášanie Marmurieny

-

6.4.2018 (piatok) Noc s Andersenom

-

9.4.2018 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

10. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Pavel Pavelica sa zapojil s otázkou o zbernom dvore – 8/2018 dohodnutý sme s cestnými
stavbami

-

Vizualizácia katastra – dostali sme podklady od LVS

-

Dostali sme prívesný protipožiarny vozík

-

STK na Aviu je poslednýkrát, lebo nemáme šoféra

-

pani Švihrová podpísala zmluvu a zaplatila

-

pán Ing. Jaroslav Maduda, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. – obec vstúpila s dodatkom, pán
Maduda to zaplatil a teraz chce peniaze získať, obec do rokovania s LVS vstúpi ako
medzičlánok

-

Optické káble – beží konanie, realizovať to chcú v máji

11. 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. Lenka Lencsésová

Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 12.3.2018
Vladimír Multáň
starosta obce

