Zápisnica
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 22. júna 2020 o 17.00 hod. v sále KD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: sála kultúrneho domu
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová,
Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
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.10/2020
b) Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves na II. polrok 2020
c) Návrh VZN č.01/2020 O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Uhorská Ves
d) Zmluva o zriadení združenia obcí a stanovy Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov
e) Rekonštrukcia miestnej komunikácie
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery
b) akcie
8. Záver

K bodom programu OZ:
1. Starosta obce Vladimír Multáň otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.
3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Ing. Pavel Béres, Pavel Pavelica a 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 10. obecnom
zasadnutí:
- Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke
s doplnenými bodmi Rozpočtová zmena č.7/2020, č.8/2020, č.9/2020 a Žiadosť o odpustenie
platieb pre kaderníctvo p. Zuzany Bobrikovej.
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.03/2020, č.04//2020,
č.05/2020, č.06/2020.
- Obecné zastupiteľstvo v doplnenom bode zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.07/2020,
č.08//2020, č.09/2020.
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému
účtu Obce Uhorská Ves za rok 2019.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet Obce Uhorská Ves a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019 bez výhrad.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Ďumbier Uhorská Ves
– futbalový oddiel pre rok 2020 vo výške 2500 eur.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský
zbor v Uhorskej Vsi na rok 2020 vo výške 1000 €.
- Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na zrušení uznesenia číslo 94/2020, ktorým schválilo pre
Mesto Liptovský Hrádok dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času vo výške
104,82 € na mesiace január až jún.
- Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na zrušení uznesenia číslo 95/2020, ktorým schválilo pre
Centrum voľného času pre deti a mládež Liptovský Mikuláš dotáciu na záujmové vzdelávanie
detí v centre voľného času vo výške 210 € na mesiace január až jún.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie nájmu za nebytové priestory vo výške 60 %

v

budove vo vlastníctve Obce Uhorská Ves pre spoločnosť RV PRINT, s.r.o. na dva mesiace
(apríl, máj) z dôvodu obmedzenia prevádzky pre šírenie ochorenia COVID-19.
- Obecné zastupiteľstvo v doplnenom bode schválilo odpustenie nájmu za nebytové priestory pre
p. Zuzanu Bobrikovú vo výške 100 % v budove kultúrneho domu v Uhorskej Vsi na dva mesiace
(marec, apríl) z dôvodu zatvorenia prevádzky kaderníctva pre šírenie ochorenia COVID-19.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie rekonštrukcie zvona vo zvonici v Uhorskej Vsi
z rozpočtu obce vo výške 2500 € a to presunom tejto čiastky finančných prostriedkov
z rezervného fondu.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo Štatút krízového štábu obce Uhorská Ves.
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ako prísediaceho na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši
Ing. Pavla Béresa.
- Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce predĺžiť nájomnú zmluvu na pozemok,

parcela číslo C-KN 566/9 k.ú. Uhorská Ves pod altánkom – prameň Uhorčianka medzi
Slovenským pozemkovým fondom a Obcou Uhorská Ves.
6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.10/2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na
vedomie rozpočtovú zmenu č.10/2020.
b) Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves na II. polrok 2020 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje plán práce hlavnej kontrolórky
Obce Uhorská Ves na II. polrok 2020.
c) Návrh VZN č.01/2020 O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Uhorská Ves – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje VZN č.1/2020 O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby
poskytované Obcou Uhorská Ves.
d) Zmluva o zriadení združenia obcí a stanovy Združenie obcí – chceme spojiť sily, aby sa niečo
zrealizovalo, ale z nášho rozpočtu by to nebolo zrealizovateľné, ešte nevieme koľko nás to bude
stáť, boli výzvy na projektovú dokumentáciu, my môžeme investovať do cyklochodníka čo
v najväčšej miere z externých zdrojov. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého
materiálu schvaľuje Zmluvu o zriadení Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov a Stanovy
združenia.
e) Rekonštrukcia miestnej komunikácie – jedná sa o miestnu komunikáciu od pripojenia na Starú
ulicu po most až po hlavnú cestu, dali sme spraviť cenové ponuky. Cenová ponuka bola od firmy
Špeciálne cestné stavby SLOVKOREKT spol. s r.o. celkovej sumy 4752 eur na opravu výtlkov
a trhlín na komunikácii za 18 ton kameniva na komunikáciu v Uhorskej Vsi na Starej ulici.
Starosta obce odkomunikuje záruku, aká je.
Obecné zastupiteľstvo obce Uhorská Ves prerokovalo návrh použitia finančných prostriedkov
rezervného fondu obce a schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume
4 700 € na opravu miestnej komunikácie (Stará ulica).
K tomuto bodu obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.11/2020.

7. Rôzne:

Starosta obce informoval:
a) zámery:
-

parcela registra KN-E č. 530 – problém s uvedenou parcelou pretrváva od roku 2008/2009.
Túto parcelu mali roku 1934 p. Jozef Beťko a ten ju predal Petrovi Bátorymu s manželkou.
Väčšia časť pozemku je pod obecným úradom. Keď sa staval Kultúrny dom bol urobený
geometrický plán a vydané stavebné povolenie. Nechce sa nám ísť do súdneho sporu,
uvidíme, čo povie právnik. Starosta obce má stretnutie s právnikom a on nás bude
informovať, či nám právnik odporúča ísť alebo neodporúča ísť do sporu.

-

registratúra dokumentov – v júni na obecnom úrade prebehla archivácia, kúpili sem
uzamykateľné skrine na spisy za 700 eur, archivácia stála 1700 eur.

-

oprava priestorov – opravujeme priestory pred budovou ihriska, v Zelenej Vieske nám
pomohla firma SIPS spol. s r.o. p. Eduarda Hvizdoša, ktorá poskytla betón na úpravu
stojiska, p. Roman Pavelica poskytol zadarmo štrk.

-

Stavebná komisia mala stretnutie ohľadom stavieb a stromov v ochrannom toku rieky Váh
(sťažnosť na SVP poslal p. Tkáč) altánok pri Koberovi postavili na strane ríbezle schody,
rybár písal list na povodie Váhu, my to máme riešiť, lebo to je v katastrálnom území

-

Žilinská župa zrušila všetky výzvy, čo sme žiadali na 790. výročie obce.

-

Na zvon sme od malej vodnej elektrárne (MVE ZVOLEN) dostali 300 eur. Starosta obce
posielal objednávku na elektrifikáciu a rekonštrukciu zvona.

-

Firma realizovala pokládku obrubníkov v Zelenej Vieske.

-

Na multifunkčnom ihrisku bol vyvesený prevádzkový poriadok.

b) najbližšie akcie:
-

sú uvoľnené opatrenia, tak by sme uskutočnili MDD 27.6.2020 (sobota), U9 by odohrala
v rámci prípravy zápasy s Tatranom Okoličné a L. Hrádok

-

28.8.2020 (piatok) SNP – pálenie vatry

-

7.9.2019 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo

-

19.9.2019 (sobota) Rozlúčka s letom

8. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
9. 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 26.6.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

