ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. júla 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
5. Rôzne:
- 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.
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 úlohy s konkrétnym časovým určením.
K bodu 4:
Starosta informoval zastupiteľstvo o upozornení prokurátora zo dňa 16.6.2015, ktorým
navrhuje, aby obec vykonala potrebné úkony k zriadeniu funkcie hlavného kontrolóra a jeho
zvoleniu. Z uvedeného dôvodu vyhlásilo zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra na deň
9.9.2015.
K bodu 5:
Starosta informoval zastupiteľstvo, že p. Mária Gajdošová predložila oznam o tom, že k dňu
30.9.2015 ukončuje podnikateľskú činnosť v obci Úhorná. Zároveň ponúkla prenájom
podnikateľského nebytového priestoru obci aj s kompletným zariadením za symbolickú cenu
podľa dohody.
K veci uviedol starosta obce, že obec v zmysle zákona nemôže prevádzkovať stratovú
podnikateľskú činnosť.
P. Oravec uviedol, že nepozná v obci nikoho, kto by vedel prevádzkovať obchod a krčmu.
Uviedol, že vzhľadom na počet obyvateľov by to bolo určite nerentabilné.
P. Slavkovský uviedol, že podľa neho je nereálne, aby obec prevádzkovala obchod a krčmu.
Mohol by to robiť len niekto, kto by zároveň býval v daných priestoroch a otvoril by ich vždy
podľa potreby zákazníkov. V takom prípade by možno bola nádej, že by zarobil na potrebné
náklady prevádzky.
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K bodu 6:
Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené.
K bodu 7:
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia zápisnice:

Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

Starosta obce:

Roman König

