Zápisnica
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa
uskutočnilo dňa 6. februára 2015 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ
Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní poslanci: Lencsésová Lenka, Ing., Pavelica Pavel, Slosiarová Soňa, Ing.
Neprítomní poslanci: Béres Pavel, Ing., Tkáčová Dáša, Mgr.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola uznesenia
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
8. Prenájom priestorov – obchod
9. Inventarizácia 2014
10. Doplnenie členov komisií pri OZ
12. Diskusia
12. Návrh na uznesenie

1. Starosta obce Multáň Vladimír otvoril tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal
prítomných poslancov v počte traja. Dvaja poslanci sa ospravedlnili. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo v uvedenom počte je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
2. Poslanci schválili program zasadnutia a rozšírili ho o jedenásty bod programu, týkajúci sa
návrhu na zmenu rozpočtových položiek č. 15/2014, č. 1/2015 a č. 2/2015.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavelica Pavel a Slosiarová Soňa, Ing. Za
zapisovateľku bola určená poslankyňa Lencsésová Lenka, Ing.
4. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Pavelica Pavel a Slosiarová Soňa, Ing.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Uhorská Ves, Multáň Vladimír.

6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2014 prečítal starosta obce
nakoľko pani Gutraiová Marta, Ing., hlavná kontrolórka obce Uhorská Ves, sa dopredu
ospravedlnila. V správe o kontrolnej činnosti boli uvedené všetky potrebné náležitosti. Zo
správy vyplýva, že obec Uhorská Ves dodržiava riadnu, zákonom stanovenú finančnú
disciplínu v oblasti spravovania obecných financií a finančných operácií s tým súvisiacich.
Prednesenú správu hlavnej kontrolórky obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie v plnom
rozsahu bez pripomienok
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 prečítal starosta obce
z rovnakého dôvodu ako je uvedené v bode zasadnutia č. 6. Uvedená správa zodpovedá
štandardu zostavenia, preto obecné zastupiteľstvo schválilo celú správu bez pripomienok
v celom jej rozsahu.
8. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo situáciu týkajúcu sa prenájmu priestorov, ktoré slúžia
obyvateľom obce aj širšej verejnosti ako obchod. V súčasnosti obec priestory prenajíma na
základe nájomnej zmluvy z roku 2011 p. Perašínovej Sylvii z obce Beňadiková. V uvedených
priestoroch prevádzkuje predajňu POTRAVINY ROSY. Nájomná zmluva je platná do 30.
júna 2015. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo, aby starosta obce pripravil
podklady a vypísal verejnú súťaž do 30.3.2015 pre nájom uvedených priestorov. Podmienky
verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke ako aj v regionálnom spravodaji
Liptovsko.
9. Starosta obce informoval o stave inventarizačnej činnosti v obci a zároveň sa poďakoval jej
účastníkom. Inventarizácia obce bola ukončená 6. februára 2015. V prečítanej inventarizačnej
správe je uvedená celková hodnota majetku obce ( 326 792,29Eur). Z inventarizačnej správy
obecnej knižnice vyplýva potreba vyradiť 312 knižných titulov z dôvodu jej duplicity alebo
jej opotrebenia. Vyčíslená hodnota vyradených kníh je 281,61 Eur, ktorú určila revízna
komisia. V obecnej knižnici chýba 13 knižných titulov.
Inventarizáciu obce prítomné obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo.
10. V obci doteraz existuje päť komisií.
V obci Uhorská Ves sa doplňujú existujúce komisie pri Obecnom zastupiteľstve nasledovne:
a) stavebná komisia – Béres Pavel, Ing. – predseda komisie

Repček Ján – člen komisie
Pavelica Michal – člen komisie
b) komisia na ochranu verejného poriadku - Pavelica Pavel – predseda komisie
Drahovský Michal, Bc. – člen komisie
Drahovský Ľubomír, Bc. – člen komisie
Kubík Erik, Ing. – člen komisie
c) finančná komisia – Slosiarová Soňa, Ing. – predseda komisie
Hvizdošová Jan – člen komisie
Tkáč Jozef – člen komisie
d) kultúrno-športová komisia – Tkáčová Daša, Mgr. – predseda komisie
Predsedkyňa komisie bola zo zasadnutia ospravedlnená, členovia komisie sa doplnia.
e) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov –
Lencsésová Lenka, Ing. – predseda komisie
Béres Pavel, Ing. – člen komisie
Pavelica Pavel – člen komisie
Slosiarová Soňa, Ing. – člen komisie
Tkáčová Dáša, Mgr.
Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaných členov komisií ako ich predložili ich
predsedovia.
11. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtovej položky č. 1/2015 a berie na vedomie
zmenu rozpočtových položiek č. 15/2014 a č. 2/2015.
12. Diskusia:
- starosta informoval o stave riešenia príjazdovej komunikácie k rodinným domom rod.
Tomkovej na Dolnej ulici
- obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vyhľadať autorizovanú spoločnosť vo veci
doplnenia/zmeny územného plánu obce, ktorá reflektuje na žiadosť od pána Ľ. Tomku
z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov
- starosta informoval o Pláne akcií na rok 2015 s počtom podujatí 29, z toho: 8 zasadnutí
obecného zastupiteľstva, 3 verejné hovory a zvyšné podujatia majú charakter kultúrnospoločenských podujatí určených pre všetky vekové skupiny obyvateľov obce

13. Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. Starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:

Pavelica Pavel

Slosiarová Soňa, Ing.

