Zápisnica
z 36. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 12. novembra 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
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
7. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce
8. Stanovisko HK obce k návrh rozpočtu obce
9. Schválenie rozpočtu na rok 2019
10. Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2018
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
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.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres a Pavel Pavelica, 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 35. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.30/2018, č.31//2018,
č.32/2018 , č.33/2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo odovzdanie finančného príspevku pre 6 detí narodených v roku
2017.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Darovaciu zmluvu medzi účastníkmi Regionálny rozvoj
Liptova s.r.o. a Obcou Uhorská Ves predmetom, ktorej je stavba SO 03 Verejné osvetlenie.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb Obce Uhorská Ves na
obdobie rokov 2018 – 2022.

-

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

-

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

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtová zmena č.34/2018, č.35/2018, č.36/2018, č.37/2018 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie rozpočtové zmeny č.34/2018, č.35/2018,
č.36/2018, č.37/2018.
7. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu Obce
Uhorská Ves na rok 2019 a na roky 2020-2021.
8. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k návrhu rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2019 a na roky 2020 – 2021.
9. Schválenie rozpočtu na rok 2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje rozpočet na
rok 2019.
10. Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2018 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie príkazový list
starostu obce Uhorská Ves.
11. Rôzne:
-

Boli sme oslovený Slovenskou agentúrou životného prostredia

o zapojenie sa do

národného projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v
obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Obecné zastupiteľstvo odporúča
vstúpiť do projektu o výsadbu stromov.
-

Dostali sme list ohľadom pozemkov pani Urbanovej.

-

Stretnutie so zástupcami Smrečianskeho urbáru
geometrický plán si urobíme.

- odkúpiť pre obec zelený pás,

-

List z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je potrebné doplniť, ide o žiadosť na
zateplenie KD.

-

Lenka Lencsésová podala informácie ohľadom Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov príprava projektovej dokumentácie za účelom čerpania fondov Európskej únie, Uhorská
Ves by ako člen neplatila členské, v agentúre sa pripravuje zmena stanov, je potrebné
obnoviť základňu, zostavajúci členovia mesto Liptovský Hrádok a Miestna akčná skupina
Horný Liptov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa Obec Uhorská Ves stala členom

Regionálnej rozvojovej agentúry Liptov.
Najbližšie akcie:
-

8.12.2018 (sobota) Vianočné posedenie (zložky)

-

9.12.2019 (nedeľa) Mikuláš pre deti

-

10.12.2019 (pondelok) Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

-

15.12.2019 (sobota) Kapustnica (obec)

-

29.12.2019 (pondelok) Stolnotenisový turnaj

-

31.12.2019 (pondelok) Silvester + vítanie nového roka

12. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Do diskusie sa zapojila Lenka Lencsésová – žiadosť o multifunkčné ihrisko je napísaná.

-

Pavel Pavelica sa zapojil s otázkou o rekonštrukcii miestnej komunikácie, ako je ukončená stavby cesty je ukončená, nie je zatiaľ skolaudovaná.

13. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne 5
poslancami schválený. 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 16.11.2018
Vladimír Multáň
starosta obce

