
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. novembra 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Stratégia MAS Hnilec 

5. Rôzne: 

- Nakladanie s odpadmi v obci – nový zákon o odpadoch. 

- Aktuálne informácie 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Záver. 

 

K bodu 1:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len „zasadnutie“) otvoril starosta Roman König, 

ktorý skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 3 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len 

„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa 

zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“). 

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva 

neboli uložené starostovi obce žiadne úlohy.  

 

K bodu 4: 

Starosta priblížil zastupiteľstvu obsah Stratégie CLLD územia MAS Hnilec. Uviedol tiež 

podrobnosti k tomu, aké budú možnosti obce a podnikateľského a občianskeho sektora 

v prípade, že predmetná stratégia bude úspešná a MAS Hnilec bude môcť rozhodovať 

o predložených projektoch na čerpanie eurofondov.  

HK uviedla, že pre obec je reálnejšie získať prostriedky z eurofondov prostredníctvom MAS 

Hnilec v prípade, že stratégia bude úspešná a MAS bude môcť o pridelených prostriedkoch 

rozhodovať. 

Zastupiteľstvo stratégiu schválilo. 

 

K bodu 5: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o novom zákone o odpadoch. Uviedol, že podľa nového 

zákona je možné stanoviť poplatok napríklad za kilogram drobného stavebného odpadu bez 

obsahu škodlivín. Uviedol, že pripraví takýto návrh, aby mohol byť tento poplatok 

vyrubovaný od 1.1.2016. Ostatné náležitosti je potrebné uviesť do súladu s novým zákonom 

do 30.6.2016. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 
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K bodu 8: 
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


