Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17. júna 2019 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
Ostatní prítomní: p. Anna Kráľová
Neprítomná: kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnená
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Rozpočtová zmena č.06 /2019, č.10/2019, č.11/2019

-

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Uhorská Ves za II. polrok 2019

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.07/2019, č.08/2019, č. 09/2019
b) Vysporiadanie majetkových práv a záväzkov obce
7. Zápis do kroniky obce za rok 2016
8. Rôzne – informácie starostu obce
9. Záver
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 s doplnenými bodmi Rozpočtová zmena č.06/2019, č.10/2019, č.11/2019 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Uhorská Ves za II. polrok 2019.
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 Pavel Pavelica.

5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 4. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke
s vyradenými bodmi - Rozpočtová zmena č.06 /2019 a Správa ÚIK o výsledku inventarizácie
za rok 2018.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny
č.03/2019, č.04//2019, č. 05/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj majetku obce - motorové vozidlo Avia skriňová.

-

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie stanovisko k záverečnému
účtu obce.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dňa 18.5.2019 (sobota) preventívne protipožiarne prehliadky,
vedúca prehliadok pani Ing. Lýdia Hrehová.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č. 06/2019, č. 07//2019, č. 08/2019, č. 09/2019, č. 10/2019, č. 11/2019 –
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny
č. 06/2019, č. 07//2019, č. 08/2019, č. 10/2019 a č. 11/2019.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.09/2019.
b) Vysporiadanie majetkových práv a záväzkov obce – k tomu bodu sa vyjadrila prítomná pani
Anna Kráľová (číslo pozemku KNE 566/501) a objasnila nám situáciu o pozemkoch. Ide
o pozemky pod miestnou komunikáciou a parcely (vedľa rodiny Nemtušiakovej ku rodinným
domom Perašínovcov, spolu 22 vlastníkov), o ktorých písal pán JUDr. Kriška. Pani Anna
Kráľová má tam tiež podiel a chce výmenu s obcou až po vysporiadaní parcely pod cestou. Obec
sa s p. Kráľovou dohodne o výmene, keď si pani Kráľová všetko vybaví a osloví všetkých
vlastníkov. Aj pán Križka nám chce predať metre pod miestnou komunikáciou. Nakoľko obec
ešte nemá vypracovanú pasportizáciu, počkáme na Zelenú Viesku a potom by sme to urobili
naraz. Berieme na vedomie list pána JUDr. Križku a počkáme, kým sa dohodnú ostatní
vlastníci.
Doplnený bod – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Uhorská Ves za II. polrok 2019 – plán
kontrolnej činnosti prečítal namiesto neprítomnej kontrolórky obce Ing. Marta Gutraiová starosta
obce Vladimír Multáň. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Uhorská Ves za II. polrok 2019.

7. Zápis do kroniky obce za rok 2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zápis do kroniky obce za rok
2016, ktorý prečítala prítomným kronikárka obce Daša Tkáčová.
8. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Cesta smerom na výjazd na diaľnicu – uvedená cesta je schválenom v územnom pláne.

-

Mali sme stretnutie s komisiou na ochranu verejného poriadku – riešili sa susedské spory
p. Šikulaj a p. Kubálek o zaparkovaných autách, skaly sú naukladané v zelenom páse a
cesta je obecná. Dalo by sa to vyriešiť, keby boli susedia ústretovejší. Riešime to listom
o odstránenie kameňov.

-

Dňa 12. júna 2019 (streda) sa konalo sedenie ohľadom železnice v zasadačke OcÚ.

-

Prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.

-

Dňa 18. júna 2019 (utorok) majú dať mantinely na multifunkčné ihrisko.

-

Oslovená bola firma, čo robí fotografie zhora 4 eurá/ks, snímky budú použité na
kalendár.

-

Futbalisti postúpili do 7. Ligy, žiaci získali 3. miesto, U15 končí, prihlásime sa do
žiackej kategórie U9.

Najbližšie akcie:
- 29.6.2019 (sobota) Deň detí + Hasičská súťaž - okresné kolo hasičskej ligy
- 28.8.2019 (streda) SNP – pálenie vatry
- 9.9.2019 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- 14.9.2019 (sobota) Rozlúčka s letom
9. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
10. 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
Ing. Lenka Lencsésová
Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 21.6.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

