Zápisnica
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. septembra 2020 o 17.00 hod. v sále KD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: sála kultúrneho domu
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: p. Ing. Milan Beťko
Neprítomný: Pavel Pavelica - ospravedlnený
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným bodom 6 d) Schválenie finančného príspevku pre deti narodené v roku 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.12/2020, č.13/2020, č.14/2020, č.15/2020, č.16/2020, č.17/2020,
č.18/2020
b) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves
c) Žiadosť o odpustenie platieb apartmánový dom Slniečko
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery - informácia ohľadom kompostovania a zberu kuchynského odpadu
- príprava osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky
- cyklochodník LM-LH
- minerálny prameň
- pojednávanie na okresnom súde
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 4 poslanci a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.

2. Poslanci schválili program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke na návrh starostu obce
doplnený o bod 6 d) Schválenie príspevku pre deti narodené v roku 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 Ing. Lenka Lencsésová.
5. Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce Vladimír Multáň. Na prechádzajúcom 11. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.10/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na II. polrok
2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2020 O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia
úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Uhorská Ves.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení Združenia obcí – Cyklodoprava Horný
Liptov a Stanovy združenia.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume
4 700 € na opravu miestnej komunikácie (Stará ulica).

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.12/2020, č.13/2020, č.14/2020, č.15/2020, č.16/2020, č.17/2020,
č.18/2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č.12/2020, č.14/2020, č.15/2020, č.16/2020, č.18/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje rozpočtové opatrenie
č.13/2020 a č.17/2020.
b) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves – rozpočet bol počas

I.

polroka upravovaný, neboli zistené nedostatky. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská
Ves za I. polrok 2020.
c) Žiadosť o odpustenie platieb apartmánový dom Slniečko – bola doručená žiadosť z dôvodu
prerušenia prevádzky marec, apríl, máj/2020 a o odpustenie dane z nehnuteľnosti. V tomto
prípade nemôžeme znížiť dane, lebo majú svoj režim na základe VZN o daniach, legislatíva nám
neumožňuje odpustiť dane.

Doplnený bod:
d) Schválenie finančného príspevku pre deti – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého
materiálu schvaľuje odovzdanie finančného príspevku pre deti narodené v roku 2019 s trvalým
pobytom v Obci Uhorská Ves vo výške 133 € pre jedno dieťa. Finančný príspevok dostanú v
roku 2020 tieto deti: Tomáš Beťko, Anna Körnerová, Jakub Tomko.
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- informácia ohľadom kompostovania a zberu kuchynského odpadu – od roku 2021 by mala
mať každá domácnosť kompostér a koše na likvidáciu kuchynského odpadu. Kompostér
stojí cca 80-100 eur a koše 5 eur. Stúpal by nám nárast na odvoz odpadu. Stálo by nás to
okolo 19 tisíc eur.
- zapojime sa do výzvy do 12/2020 z Enviromentálneho fondu, uvidíme či budeme úspešní.
- príprava osláv 790. výročie obce – akcia by sa uskutočnila 7.11.2020. Oslovili sme
agentúru Panter p. Urbana ohľadom programu. Pán Vítek pripraví povesť o Uhorskej Vsi,
starosta obce komunikoval s národným múzeom v Budapešti.
- konalo sa stretnutie so zástupcami ŽSK ohľadom cyklochodníka, napadli plot p. Tomku,
budeme musieť meniť územný plán
- minerálny prameň Uhorčianka – na prameni ukradli kovovú nádobu na odpad, pokazili
čerpadlo, zmizol nerezový sosák vyrobený na mieru, cena okolo 200 eur, minerálny
prameň je odstavený.
- predvolanie na súd – 17.9.2020 je predvolanie na súd ohľadom prenájmu parcely registra
KN-E č. 530.
- samosprávy môžu požiadať o úver, 1 občanovi obce pracovníci obce nosia obed na traktore
- schválená dotácia 14 560 eur na rekonštrukciu chodníka a parkoviska pri pomníku.
b) najbližšie akcie:
- 19.9.2020 (sobota) Rozlúčka s letom – do 14.9. sú nastavené kritéria z dôvodu šírenia
koronavírusu - rúško, dezinfekcia, rozostupy, malí futbalisti by hrali o 10h futbal, konala
by sa brigáda (natieranie bariér okolo futbalového ihriska, striedačky a dreva na prameni
Uhorčianka), na multifunkčnom ihrisku by sa odohral volejbalový turnaj a hrala by skupina
Pramene.
- 24.10.2020 (sobota) Úcta k starším + uvítanie detí - odovzdanie finančného príspevku
- 26.10.2020 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- V roku 2021 bude 80 rokov DHZ - prideliť nejaké financie na oslavy a činnosť

8. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.
9. Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol jednomyseľne
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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 11.9.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

