Zápisnica
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 26. októbra 2020 o 17.00 hod. v zasadačke OÚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: zasadačka OcÚ
Prítomní: starosta obce: Vladimír Multáň
poslanci: Ing. Pavel Béres, Ing. Lenka Lencsésová, Ing. Soňa Slosiarová, Mgr. Daša Tkáčová
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Neprítomný: - Pavel Pavelica - ospravedlnený
Program: podľa pozvánky:
- s doplneným bodom 6 a) Rozpočtová zmena č.22/2020
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.19/2020, č.20/2020, č.21/2020
b) nenávratná finančná pôžička
c) sadzobník poplatkov 2020
d) dotácia CVČ LM
e) príprava rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) zámery - príprava osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky
- informácia o podporených projektoch
- 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 a na návrh starostu obce
doplnený o bod 6 a) rozpočtové opatrenie č. 22/2020.

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 12. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke s doplneným
bodom 6 d) Schválenie príspevku pre deti narodené v roku 2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2020, č.14/2020,
č.15/2020, č.16/2020, č.18/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.13/2020 a č.17/2020.

-

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská
Ves za I. polrok 2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo 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. Príspevok bude
odovzdaní na obecnom úrade, nakoľko situácia v súvislosti so šírením koronavírusu nedovolila
uskutočniť plánovanú akciu uvítanie detí dňa 24.10.2020.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.19/2020, č.20//2020, č.21/2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.19/2020, č.20//2020.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.21/2020.
Doplnený bod:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.22/2020.
b) Nenávratná finančná pôžička – peniaze musíme minúť do konca roka 2020, aj formou refundácie
môžeme žiadať. Investovali by sme do rekonštrukcie budovy na (el.kotol)
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje požiadanie bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci pre Obec Uhorská Ves, ktorú vláda SR schválila pre samosprávy
ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID19. Výška finančnej výpomoci predstavuje sumu 7 075 €.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves k požiadaniu bezúročnej návratnej finančnej

výpomoci, výška finančnej výpomoci predstavuje pre Obec Uhorská Ves sumu 7 075 €.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s čerpaním návratnej pôžičky vo výške 7075 €, ktorá je bezúročná.
c) Sadzobník poplatkov 2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje Cenník za prenájom obecného majetku a služieb.
d) Dotácia CVČ LM – obecné zastupiteľstvo je proti dotácii, nakoľko centrá voľného času sú
zatvorené z dôvodu šírenia koronavírusu, na základe novej žiadosti dotáciu schválime, keď budú
centrá vyvíjať činnosť. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
neschvaľuje pre Centrum voľného času pre deti a mládež Liptovský Mikuláš na rok 2020 dotáciu
z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času z dôvodu pandémie
spôsobenej ochorením COVID-19.
e) Príprava rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023 – rozpočet sa pripravuje
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
a) zámery:
- oslavy 790. výročia obce nebudú, sú zrušené, v týždenníku MY Liptov bol článok o našej
obci na dve strany
- mali by sme dostať 34 tisíc eur (na KD a spevnené plochy),
- dostali sme 250 eur na ihrisko KNL, 300 eur na prameň Uhorčianka KNL, 600 eur na
pomník (od Vlády SR vojnové hroby)
- poslankyňa Lenka Lencsésová sa opýtala, či máme v rozpočte vykryté financie a robíme
prípravu na kompostovania a zberu kuchynského odpadu.
- poslankyňa Lenka Lencsésová mala otázku týkajúcu sa sporu s p. Dianiškom – starosta
obce sa vyjadril, že p. Dianiškovi ide len o zisk, sudca nás tlačil do zmieru, ak prehráme,
tak prídeme o 1/10 rozpočtu, ide o sumu cez 10 tisíc eur, niekto sa obohatí neprávom, pán
Dianiška pre zákaz vychádzania na zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
26.10.2020 neprišiel.
- poslanec Pavol Béres mal otázku ohľadom prekládky železnice – starosta odpovedal, že
zatiaľ v tomto období sa nebude robiť
- poslanec Pavol Béres sa opýtal starostu, či je vôľa sprevádzkovať uzavretý most do
Podturne, a či nerozmýšľa kúpiť obecné auto, starosta obce reagoval - most patrí obci
Podtureň a auto by sa zišlo.
b) najbližšie akcie:
- oslavy 790. výročia obce 7.11.2020 sú zrušené

- Mikuláš 6.12.2020 je zrušený
- Vianočné kapustnice 12.12.2020 (zložky) a 19.12.2020 (obec) sú zrušené
- 16.11.2020 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- 14.12.2020 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- 31.10.2020 a 7.11.2020 (sobota) sa uskutoční Celoplošné testovanie na Covid-19 od 8-20h
v KD, dňa 27.10.2020 príde vojsko skontrolovať priestory na testovanie
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 30.10.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

