Zápisnica
z 32. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 21. mája 2018 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
Ostatní prítomní: Iveta Koberová, Ing. Milan Beťko
Neprítomná: kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová

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.10/2018, č.11//2018
7. Predaj obecného majetku
8. Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok 2017
9. Zápis do kroniky za rok 2015
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní piati 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 a Ing. Lenka Lencsésová a za
zapisovateľku poslankyňa Mgr. Daša Tkáčová.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Ing. Pavel Béres a Ing. Soňa Slosiarová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 31. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.7/2018, č.8/2018, č.9/2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaja pozemku pre p. Michala Vrlíka.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie 5% na nákup elektromobilu, predloženie
žiadosti dotácie na Environmentálny fond.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje investíciu pre športové zázemie.

-

Odporúča starostovi obce rokovať s vlastníkom p. Dianiškom o odkúpenie pozemku v zmysle
znaleckého posudku za 6,10 eur.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.10/2018 a č.11/2018 – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.10/ 2018 a č.11/ 2018.
7. Predaj obecného majetku – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj obecného majetku parcelu C-KN
č.1141/4 o výmere 180 m2 pre p. Michala Vrlíka za 6,10 eur/ m2.
8. Záverečný účet obce Uhorská Ves za rok 2017 – Hlavný kontrolór odporúča schváliť záverečný účet
obce Uhorská Ves za rok 2017, ktorý bol vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.
Obecné zastupiteľstvo prerokovaním predloženého materiálu schvaľuje záverečný účet za rok 2017.
9. Zápis do kroniky – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2015, ktorý
prítomným prečítala kronikárka obce Daša Tkáčová.
10. Rôzne:
-

Odkúpenie pozemku Ján Zlejší – Obecné zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o odkúpenie
pozemku KN-C parc.č.11 o výmere 585 m2, nakoľko v územnom pláne sa plánuje s iným
využitím obecného pozemku. Obecné zastupiteľstvo neodporúča odkúpenie pozemku pre
p. Jána Zlejšieho.

-

Pokračovanie listu pána Krišku ich parcela zasahuje do komunikácie, žiadosť
o sprístupnenie informácii

-

Úradu vlády Slovenskej republiky odporúča predložený projekt žiadosti o poskytnutie
dotácie ďalšieho overovacieho procesu. Výška dotácie 37500 eur.
Najbližšie akcie:

-

27.5.11.2018 (nedeľa) Deň matiek divadelné predstavenie Ryba pre štyroch

-

18.6.2018 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

-

30.6.2018 (sobota) MDD + hasičská súťaž

11. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

MAS Horný Liptov bol schválený.

-

Stanica mladých turistov (pohostinstvo Rybka) – nenastala náprava pozemku, pozemok je
v horšom stave ako na prvom stretnutí.

-

Kosenie na cintoríne – kosenie 30 cm od hrobu sa stará nájomca.

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. Lenka Lencsésová

Pavel Pavelica

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 28.5.2018
Vladimír Multáň
starosta obce

