Zápisnica
z 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. októbra 2018 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
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová – príchod 17.06 hod
Ostatní prítomní: Ing. Milan Beťko
Neprítomný: Pavel Pavelica – ospravedlnený
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.33 /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.30/2018, č.31//2018, č.32/2018
7. Príprava rozpočtu na roky 2019-2021
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
1. Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov OZ.
Skonštatoval, že pri otvorení zasadnutia sú prítomní 4 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.33/2018.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Soňa Slosiarová a 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 34. obecnom
zasadnutí:
- Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.29/2018.

- Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.16/2018,
č.17/2018, č.18/2018, č.19/2018, č.20/2018, č.21/2018, č.22/2018, č.23/2018, č.24/2018,
č.25/2018¸ č.26/2018, č.27/2018, č.28/2018.
- Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu zobralo na vedomie Dodatok
č. 2 k Smernici č. 07/2012 pre vedenie pokladnice v účtovnej jednotke Obec Uhorská Ves
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra za I. polrok 2018.
- Obecné zastupiteľstvo odporúčilo starostovi obce podpísať Kúpnu zmluvu o prevode
vlastníctva verejného osvetlenia medzi účastníkmi zmluvy Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. a
Obcou Uhorská Ves.
6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.30/2018, č.31//2018, č.32/2018, č.33/2018

–

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.30/2018, č.31//2018,
č.32/2018 , č.33/2018.
7. Príprava rozpočtu na roky 2019 - 2021
Starosta obce informoval:
-

prišla dotácia na zbrojnicu, vyčerpať sa má do roku 2022

-

treba dokončiť šatne a hromozvod na futbalovom ihrisku

-

zakúpiť plechovú garáž pre protipovodňový vozík

-

stojiská na Zelenej Vieske pre separované kontajnery

-

boli schválené platy vo vyššej správe

-

komunikácie v Zelenej Vieske skolaudujeme do októbra 2019

-

prišiel list z prokuratúry, obec má mať pasport miestnych komunikácií, budeme to riešiť
s p. Križkovou

Návrhy k rozpočtu na rok 2019 od poslancov:
Pavel Béres – osvetlenie na Uhorčianke, plot na cintoríne, vysporiadanie ciest
Soňa Slosiarová – okná vo vestibule – máme žiadosť na rekonštrukciu KD, chodník pri
pamätníku (máme pripravený projekt), komunikácia na starej ulici (čakáme na výzvy, ak nie
tak potom formou úveru)
Lenka Lencsésová – chodníky po novej ulici po celej dĺžke, chodník do Lipt. Jána
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Získali sme dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.

-

Na účte máme 37 500 eur na výstavbu multifunkčného ihriska.

-

Na rekonštrukciu cesty nám prišlo 41 tisíc eur.

-

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenia Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi č. 308/2018
zo dňa 3. septembra 2018.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje Darovaciu zmluvu
medzi účastníkmi Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. a Obcou Uhorská Ves predmetom, ktorej
je stavba SO 03 Verejné osvetlenie – líniová stavba v k .ú. Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje Komunitný plán
sociálnych služieb Obce Uhorská Ves na obdobie rokov 2018 – 2022.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odovzdanie finančného príspevku pre deti narodené v
roku 2017 s trvalým pobytom v Obci Uhorská Ves vo výške 133 € pre jedno dieťa.
Finančný príspevok dostane v roku 2018 šesť detí: Pribylincová Zara, Slosiar Peter,
Šuryová Zoja, Béres Matúš, Čurný Filip, Čurná Alžbeta.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu Obce
Uhorská Ves p. Vladimíra Multáňa v počte 20 dní.

-

Ponuka na odpredaj – odkúpenie pozemkov v k.ú. Uhorská Ves vedené na LV č.535,
p.č.598/1, p.č. 598/2.

-

Odpísal pán Dianiška - žiadosť o zaslanie korigovanej kúpnej zmluvy

-

Lenka Lencsésová nám podala informácie o Regionálnej rozvojovej agentúre Liptov
(RRAL), chcela by to zmanažovať a žiada, aby sa Uhorská Ves stala novým členom
agentúry.
Najbližšie akcie:
-

27.10.2018 (sobota) Uvítanie do života o 15 hod + Úcta k starším o 16 hod.

-

12.11.2018 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
Prítomný pán Beťko oznámil, že sme sa zúčastnili Okrskového taktického cvičenia v Závažnej
Porube a naši dobrovoľní hasiči zasahovali pri požiari v obci v rodinnom dome č. 77 blízko hlavnej
cesty.
10. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne 4
poslancami schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. Soňa Slosiarová
Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 19.10.2018

Vladimír Multáň
starosta obce

