Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 9. decembra 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
Neprítomná: kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnená
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.22/2019, č.23/2019
b) Stanovisko finančnej komisie ku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022
c) Stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022
d) Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022
e) Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie
majetku a záväzkov k 31.12.2019
f) Schválenie VZN č.02/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné odpady
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) Akcie
b) Zámery
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 7. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke
s doplneným bodom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves za I.
polrok 2020.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č.17/2019, č.18/2019,
č.20/2019, č.21/2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.19/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 168 € pre
CVČ Mesto Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie 6 detí. Obecné zastupiteľstvo
schválilo dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 68,78 € pre Mesto Liptovský
Hrádok na záujmové vzdelávanie 2 detí.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu č. 868/2019/KPO o zriadení Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok
2020.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Uhorská Ves

č.

01/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.22/2019, č.23/2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č. 22/2019. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtovú zmenu č.23/2019.
b) Stanovisko finančnej komisie ku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie stanovisko
finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok
2020 a roky 2021 – 2022.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra ku rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022 –
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie odborné
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021
– 2022.
d) Schválenie rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na 2021, 2022 – Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje po prerokovaní predloženého materiálu rozpočet obce Uhorská Ves na rok 2020
ako záväzný a na roky 2021 – 2022 ako orientačný.

e) Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej ročnej inventarizácie majetku
a záväzkov k 31.12.2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
f) Schválenie VZN č.02/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné odpady – dňa 2.12.2020 sme spravili Verejný hovor o odpadoch a poplatkoch,
ktorého sa zúčastnilo len 8 občanov, ktorým boli priblížené poplatky a čísla k danej téme.
Nakoniec navýšenie na 18 eur na rok/osobu bude nedostatočné, nakoľko sme doplácali 5000
eur. Daň za jedného psa chovaného v rodinnom dome bude 4,00 eurá. Obecné zastupiteľstvo
po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje VZN obce Uhorská Ves č.2/2019 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
7. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Vysúťažili sme modernizáciu vnútorných el. rozvodov v KD.

-

Do decembra je otvorená žiadosť na zateplenie verejných budov.

-

Zvony - bol pán pozrieť stav zvonov, sú v havarijnom stave, uvidíme podľa cenovej
ponuky, nejaká suma by sa od občanov vyzbierala.

-

Informačná tabuľa je pripravená do Zelenej Viesky.

-

Zberné nádoby – písal starosta obce na VPS ohľadom zberných nádob na separovanie
odpadu do Zelenej Viesky. Na jar by sa spravili stojiská.

-

Rozhodnutie o odstránenie plota

-

Starosta z L. Jána oznámil, že zelený odpad vozia občania Uhorskej Vsi na ich
územie.

Najbližšie akcie:
- 8.12.2019 (nedeľa) bol Mikuláš pre deti
- 14.12.2019 (sobota) Posedenie pri kapustnici – obec
- 28.12.2019 (sobota) Stolnotenisový turnaj
- 1.1.2020 (streda) Vítanie nového roka pri zvonici o 18.00 hod.

8. Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov programu.

Návrh na uznesenie, ktorý predložila poslankyňa Ing. Soňa Slosiarová, bol vo všetkých bodoch
programu jednomyseľne schválený 5 poslancami. 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 13.12.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

