Zápisnica
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 17. februára 2020 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. Ing. Milan Beťko
Neprítomná: kontrolórka obce Ing. Marta Gutraiová - ospravedlnená
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom 6 a):
-

Rozpočtová zmena č.01/2020, č.2/2020

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.24/2019, č.25/2019, č. 26/2019
b) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2019
c) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2019
d) Správa ÚIK o výsledku inventarizácie za rok 2019
e) Dotácia pre Mesto Liptovský Hrádok
f) Dotácia pre CVČ Liptovský Mikuláš
7. Rôzne – informácie starostu obce
a) Plán akcií na rok 2020
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 s doplnenými bodmi 6a) Rozpočtová zmena č.01/2020, č.02/2020.

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 8. obecnom
zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtové zmeny č. 22/2019. Obecné
zastupiteľstvo schválilo rozpočtovú zmenu č.23/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko finančnej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021 – 2022.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021 – 2022.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Uhorská Ves na rok 2020 ako záväzný a na
roky 2021 – 2022 ako orientačný.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Uhorská Ves č.2/2019 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.24/2019, č.25//2019, č.26/2019 – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtovú zmenu č.24/2019. Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje rozpočtové zmeny č.25/2019
a rozpočtovú zmenu č.26/2019.
Doplnené body:
Rozpočtová zmena č.01/2020, č.02/2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie rozpočtové zmeny č.01/2020 a rozpočtovú zmenu č.02/2020
b) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za II. polrok 2019 –
kontrolou neboli zistené závažné nedostatky. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Uhorská Ves za II. polrok 2019.
c) Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Uhorská Ves za rok 2019 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie Správu o
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za rok 2019.

d) Správa ÚIK o výsledku inventarizácie za rok 2019 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu berie na vedomie inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k
31.12.2019.
e) Dotácia pre Mesto Liptovský Hrádok – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu z rozpočtu
Obce Uhorská Ves vo výške 104,82 € pre Mesto Liptovský Hrádok – Centrum voľného času
na rok 2020 (mesiace január až jún) na záujmové vzdelávanie 2 detí (na jedno dieťa 52,41
€).
f)

Dotácia pre CVČ Liptovský Mikuláš – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre Centrum
voľného času pre deti a mládež Liptovský Mikuláš na rok 2020 (mesiace január až jún)
dotáciu na záujmové vzdelávanie pre 5 detí v centre voľného času vo výške 210,00 € (na
jedno dieťa 42,00 €)

7. Rôzne – informácie starostu obce
a) Plán akcií na rok 2020 – Obecné zastupiteľstvo po predložení materiálu schvaľuje Plán
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi a Plán kultúrnospoločenských a
športových akcií v Obci Uhorská Ves v roku 2020.
b) Starosta obce informoval:
-

Multifunkčné ihrisko – prevádzkový poriadok vyvesiť

-

Požiadavka na envirofond - 14500 eur ako neoprávnený náklad, naplánované mreže
na prízemie boli zrušené, vlastné zdroje 5%

-

Avia – podarilo sa predať Aviu za 500 eur.

-

Elektronizácia zvonov - členky JDS spravili zbierku v obci na elektrifikáciu zvona,
rekonštrukciu vykonala Zvonárska dielňa z Liptovských Sliačov celková suma
4300eur s DPH.

-

Sčítanie obyvateľov - prišiel list zo Štatistického úradu SR , zmena spôsobu sčítania
po prvýkrát výlučne elektronicky, doba sčítania obyvateľov bude trvať od 15.2.2021
– 31.3.2021, rozhodujúci dátum sčítania bude 31.12.2020.

-

Prísediaci na súde p. Drahovský končí

-

pán Dianiška boli aj zo znalcom, uvidíme akú sumu navrhne, s p. Kráľovou sme
dohodnutý na výmene

-

Oplotenie na hrádzi pri Váhu - pán Tomko sa odvolal

-

Pretrvávajú problémy s odchytom psov, psy behajú po ulici

-

Ihrisko pod diaľnicou – obec platí urbáru

-

Elektrické stĺpy sme v Zelenej Vieske neriešili, urobíme projekt, cestu v Zelenej

Vieske by mali spraviť po zime.
-

Hasiči – p. Beťko informoval v novembri/2019 DHZ dostali dotáciu 1000 eur,
uskutoční sa zmena účtu v Slovenskej sporiteľni do VÚB banky bezplatne, akcie pre
deti vedie Michaela Zlejšia, akcia pre deti sa uskutoční 22.2. v Bobrovci

Najbližšie akcie:
- 22.2.2020 (sobota) Fašiangové posedenie
- 8.3.2020 (nedeľa) MDŽ – Ochotnícke divadlo z Ľubele
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 21.2.2020
Vladimír Multáň
starosta obce

