Zápisnica
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11. novembra 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
kontrolórka obce: Ing. Marta Gutraiová
Ostatní prítomní: p. Ing. Milan Beťko,
p. Plchová, p. Máček, p. Milan Mikuláš – občania Zelenej Viesky
Program: podľa pozvánky s doplneným bodom:
-

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Uhorská Ves za I. polrok 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.17/2019, č.18/2019, č. 19/2019, č.20/2019, č. 21/2019
b) Schválenie dotácie pre Mesto L. Hrádok, CVČ L. Mikuláš
c) Príprava rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022
d) Návrh zmluvy č.868/2019 o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodnutia
a stavebného poriadku
7. Schválenie VZN č.01/2019
8. Rôzne – informácie starostu obce
a) akcie
9. Záver
K bodom programu OZ:
1. Starosta obce Vladimír Multáň otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
prítomných poslancov OZ a kontrolórku obce. 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 doplneným bodom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Uhorská Ves za I. polrok 2020.

3. Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavel Pavelica, 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. Požiadavky a otázky od prítomných občanov zo Zelenej Viesky – nakoľko sa zastupiteľstva
zúčastnili aj občania Zelenej Viesky, dostali slovo na úvod zasadnutia. Prítomný pán M. Mikuláš
sa vyjadril za bývajúcich občanov v nasledovných pripomienkach.
Problémové cesty – podľa kolaudačného rozhodnutia 4/2019 mala byť cesta dokončená
a k tomu nedošlo, cesta je v zlom stave, nachádzajú sa tam jamy, výtlky, prašnosť cesty, trpia
tým autá, nebezpečný hlavne výjazd na hlavnú cestu, ktorý je nesprávne riešený, občania Zelenej
Viesky očakávajú, že dôjde k oprave, ale zatiaľ k tomu nedošlo, chceli by vedieť dokedy je
možné cestu dokončiť a aké pokuty bude mať developer a aké kroky podniká obec.
Starosta obce sa vyjadril – rodinné domy môžu byť, ak je skolaudovaná cesta, tak sme vyhoveli
a cesta bola skolaudovaná, v takom stave v akom je. Nie sú dokončené všetky inžinierske siete,
majú sa spraviť prípojky k rodinným domom.
Výtlky na dočasnej ceste - majiteľ firmy by mal prísť s technikou a pozasýpať najväčšie
výmole a dať do takého stavu, aby to bolo zjazdné. Zmluva s RRL – nájomca sa zaväzuje
inžinierske siete (to je spevnená komunikácia k pozemku) do 12 mesiacov od nadobudnutia
stavebného povolenia.
- starosta obce oznámil, že sa bude kontaktovať, aby sa to urýchlilo s firmou ZEROX
Osvetlenie – trápi občanov Zelenej Viesky, osvetlenie sa nachádza v celej lokalite, ale na
vjazde nie je osvetlené, chýbajú osvetlené prechody.
- starosta obce reagoval, zistíme, prečo začali s osvetlením až od prvého domu, s osvetlením
chodníka sme nerátali, prihlásený na trvalý pobyt sú len 4 občania a nemáme z čoho investovať
v Zelenej Vieske, budeme uvažovať o osvetlení chodníka, nie je toľko financií, aby sme do toho
investovali. Ešte sme nedoladili načasovanie svietenia.
Zastávka Uhorská Ves rázcestie – cesta nepatrí obci, patrí Žilinskému samosprávnemu
kraju, nespĺňa štandardy
- starosta reagoval – môžeme požiadať správcu o priechody cez komunikáciu, ale cez tri pruhy
oslovíme správcu
Separovacie nádoby – umiestniť v časti Zelená Vieska, musíme zistiť, koľko bude
skolaudovaných domov, stojí to na počte prihlásených obyvateľov a musí byť počet litrov, aby
tam mohli byť umiestnené nádoby.
Informačná tabuľa – umiestniť informačnú tabuľu o dianí v obci.

Obecný rozhlas – rozhlas treba potiahnuť aj do Zelenej Viesky, občania sú o dianí v obcí
informovaní pomocou SMS správ kvôli civilnej ochrane, každý má možnosť byť informovaný
pomocou hlásnika.
Medveď – ďalšia otázka bola, či chce obec podniknúť opatrenia kvôli medveďovi, ktorý
sa objavil aj v našej obci.
- starosta obce sa vyjadril, že nemáme kompetencie, predostreli túto tému aj na ZMOS-e, ale je
to chránené zviera a výnimku na odstrel dajú málokedy.
Pani Plchová sa zapojila k pripomienkam s problémom so susedovým psom, jedná sa o
psa p. Komišáka, ktorý šteká celý deň a ruší jej malého syna, ktorý má izbu pri dome a obťažuje
ich hlukom. Starosta obce, skontroluje, či je pes prihlásený a po varovaniach môže obec zakročiť.
Prítomný občania veria, že sa danými pripomienkami budeme zaoberať.
6. Po požiadavkách a otázkach od občanov o 17.55 hod vykonal starosta obce Vladimír Multáň
kontrolu uznesenia. Na prechádzajúcom 6. obecnom zasadnutí:
-

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia ako bol uvedený na pozvánke
s doplneným bodom - Rozpočtová zmena č.16 /2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové zmeny č.12/2019, č.14//2019, č.15/2019,
č.16/2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rozpočtovú zmenu č.13/2019.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky a
výročnej správy k 31.12.2018.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o
inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút obecnej knižnice v Uhorskej Vsi.

-

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Uhorská Ves za I. polrok 2019.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo účasť Obce Uhorská Ves v združení s názvom: Združenie
obcí – Cyklodoprava Horný Liptov.

-

Obecné zastupiteľstvo schválilo per rollam odovzdanie finančného príspevku pre deti
narodené v roku 2018 s trvalým pobytom v Obci Uhorská Ves vo výške 133 € pre jedno
dieťa. Finančný príspevok v roku 2019 dostane 10 detí.

7. Hospodárenie obce Uhorská Ves
a) Rozpočtové opatrenie č.17/2019, č.18/2019, č.19/2019, č.20/2019, č.21/2019 – Obecné
zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie rozpočtové zmeny č.17/2019,

č.18/2019, č.20/2019, č.21/2019. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje
rozpočtovú zmenu č.19/2019.
Starosta obce bol v Žiline podpísať správu, peniaze nám uhradia a môžeme splatiť úver
náklady na zbrojnicu 30 tisíc eur + 4478,94 eur stavebné práce + práce terajšie.
b) Schválenie dotácie pre Mesto L. Hrádok, CVČ L. Mikuláš – Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu schvaľuje dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 168 € pre
CVČ Mesto Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie 6 detí. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní materiálu schvaľuje dotáciu z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 68,78 € pre
Mesto Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie 2 detí.
c) Príprava rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 – oprava budov - budeme robiť len nutné opravy;
zastávka v obci je nešťastne riešená, nie je tam možné dať prístrešok, lebo problém vojsť tam
majú aj smetiari; potok Štiavnica spravujú Štátne lesy, problém by mohla vyriešiť železnica;
zvonenie elektronicky; zvonkohra – servisný technik vymenil poistku, išla a znova nejde,
zariadenie je staršie a kazivejšie.
Ak budú výzvy, obec Uhorská Ves sa ich zúčastní.
Hasiči – p. Beťko mal otázku, koľko plánujeme dať hasičom, 1000 eur na materiálnotechnické vybavenie, koncom novembra budú vyvesené žiadosti o dotácie.
Na osvetlenie v Zelenej Vieske urobiť cenovú ponuku.
d) Návrh zmluvy č.868/2019 o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodnutia
a stavebného poriadku – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje Zmluvu č. 868/2019/KPO o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku.
8. Doplnený bod do pozvánky - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za
I. polrok 2020 – Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2020.
9. Schválenie VZN č.01/2019 – mali sme v obci problém so psami a pohryznutiami, tak sme to dali
do súladu s legislatívou a zákonmi a pripravili sme VZN. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
predloženého materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Uhorská Ves č. 01/2019
o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.
10. Rôzne:
Starosta obce informoval:
-

Obnova Kultúrneho domu el. rozvody - boli 3 ponuky, uzatvorila sa zmluva na 21
tisíc eur na umelé osvetlenie a rozvody.

-

Pripravujeme VZN o daniach a odpadoch, stúpa nám nielen zákonná suma, ale

nevyberieme toľko, koľko nás odpad stojí a doplácame 5000 eur. Vývoz jednej
popolnice obec stojí - 1 popolnica = 1,78 eur x 26 vývozov = 46,28 eur. Poplatok 14
eur za komunálny odpad za rok/osobu nie je dostačujúci a nenúti ľudí viac separovať
odpad.
-

Vysporiadanie majetkových práv a záväzkov obce – p. Kráľová sa rieši.

Najbližšie akcie:
- 7.12.2019 (sobota) Posedenie pri kapustnici - zložky
- 8.12.2019 (nedeľa) Mikuláš
- 9.12.2019 (pondelok) Obecné zastupiteľstvo
- 14.12.2019 (sobota) Posedenie pri kapustnici - obec
11. 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: Pavel Pavelica
Ing. Lenka Lencsésová
Zapisovateľ: Mgr. Daša Tkáčová

V Uhorskej Vsi dňa 15.11.2019
Vladimír Multáň
starosta obce

