Zápisnica
z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. apríla 2019 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
Neprítomní: Pavel Pavelica, kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnení
Program: podľa pozvánky s vyradenými bodmi:
-

Rozpočtová zmena č.06 /2019
Správa ÚIK o výsledku inventarizácie za rok 2018

Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia
Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.03/2019, č.04//2019, č. 05/2019
b) Predaj prebytočného majetku obce: motorové vozidlo Avia skriňová
7. Stanovisko k záverečnému účtu
8. Záverečný účet obce za rok 2018
9. Rôzne – informácie starostu obce
10. Záver
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 s vyradenými bodmi Rozpočtová zmena č.06 /2019 a Správa ÚIK o výsledku inventarizácie za rok 2018.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová a 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 3. obecnom
zasadnutí:

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie rozpočtové
zmeny č.2/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj majetku obce motorového vozidla Avie skriňová.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok 2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotácie pre futbalový oddiel a CVČ L. Mikuláš.

-

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vypracovať projektovú dokumentáciu.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.03/2019, č.04//2019, č. 05/2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.03/2019, č.04//2019, č. 05/2019.
b) Predaj prebytočného majetku obce: motorové vozidlo Avia skriňová – máme vypracovaný
posudok od pána Stanislava Chomu, cena 690 eur bez DPH, s pozn. Avia je v momentálnej dobe
nepredajná. Bude vyhlásená verejná súťaž na odpredaj podľa znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj majetku obce - motorové vozidlo Avia skriňová.
7. Stanovisko k záverečnému účtu - Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na
vedomie stanovisko k záverečnému účtu obce.
8. Záverečný účet obce za rok 2018 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok
2018 bez výhrad.
9. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Budúci rok oslávi obec 790 rokov od založenia – úloha pre poslancov premyslieť
program k výročiu.

-

Vysúťažili sme dodávateľa stavebnú firmu Gevos, s.r.o., Galovany na stavebné práce na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na 35 tisíc eur.

-

Od 1.5. - 31.5.2019 bude prebiehať rekonštrukcia prístupovej cesty III. triedy č.2340 do
obce. Vyfrézovaná drť sa použije na chodník medzi Zelenou Vieskou a obcou.

-

MAS Horný Liptov vyhlasuje výzvy na infraštruktúru – 6000 eur na rekonštrukciu
chodníka pri pomníku. Rekonštrukcia kultúrneho domu na elektrické rozvody (20 000
eur z balíka MAS).

Najbližšie akcie:
- 4.5.2019 (sobota) Brigáda „Vyčistime si obec“ o 8.30hod.
- 8.5.2019 (streda) Kladenie vencov o 17. hod.
- 18.5.2019 (sobota) Preventívne protipožiarne prehliadky.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dňa 18.5.2019 (sobota) preventívne protipožiarne
prehliadky, vedúca prehliadok pani Ing. Lýdia Hrehová.
- 19.5.2019 (nedeľa) Ku Dňu matiek divadelné predstavenie z Hýb „Statky- zmätky“.
- 22. a 23.5.2019 sa v Bratislave uskutoční voľba predsedu ZMOS.
10. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
-

Multifunkčné ihrisko ukončené do konca mája 2019.

-

Do diskusie sa zapojil Pavel Berés s otázkou o protihlukovej stene – sme na zozname v
realizácii. Vysporiadanie cesty – keď sa spraví asfaltový povrch, tak by sa to malo naraz
realizovať okt, nov/2019 .

-

Petícia v Liptovskom Jáne – vysúťažili dodávateľa na zmeny územného plánu.

11. 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. Pavel Béres
Ing. Lenka Lencsésová

Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 2.5.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

