Zápisnica
z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 18. júna 2018 o 18.00 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
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomní: Pavel Pavelica
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.15 /2018

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.13/2018, č.14//2018
7. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu na celé funkčné obdobie
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2018
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 spolu s doplnenou rozpočtovou
zmenou č.15/2018.
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. Lenka Lencsésová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 32. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj obecného pozemku pre p. M. Vrlíka.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do kroniky obce za rok 2015.

-

Obecné zastupiteľstvo neodporúča odkúpenie pozemku pre p. Jána Zlejšieho.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2017.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce.

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.13, č.14 a č.15/2018 – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.13/2018, č.14/2018. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočtovú zmenu č.15/2018 – týka sa 45 tisíc eur z rezervného fondu (z rezervného fondu
sa dá čerpať len do augusta) na výstavbu multifunkčného ihriska.
7. Určenie počtu poslancov a úväzku starostu na celé funkčné obdobie – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje po prerokovaní plný pracovný úväzok pre starostu obce a 5 poslancov do obecného
zastupiteľstva na celé funkčné obdobie.
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves na II. polrok 2018 –
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu hlavnej kontrolórky. Kontrolnú činnosť hlavná
kontrolórka zameria na kontrolu plnenia uznesení OZ, kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
kontrolu čerpania rozpočtu a dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, kontrolu
hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti výdavkov rozpočtu, kontrolu pokladničných operácií, stavu
hotovosti a dodržiavania pokladničných limitov a kontrolu aktuálnosti smerníc obce.
9. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Prebieha osadenie kontajnera pre športovcov.

-

Cestné stavby fungujú na výstavbe zberného dvora, spevnená bola plocha na kontajnery
na cintoríne.

-

Je potrebné doplniť žiadosť na multifunkčné ihrisko.

-

Pripraviť stretnutie s poslancom a splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport s Dušanom
Galisom.

-

Elektronické odosielanie pošty

Najbližšie akcie:
-

30.6.2018 (sobota) MDD + hasičská súťaž

-

28.8.2018 (utorok) Oslavy SNP, kladenie vencov, zapálenie vatry

-

3.9.2018 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

10. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.

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. Pavel Béres

Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 25.6.2018
Vladimír Multáň
starosta obce

