
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. decembra 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- VZN č. 1/2015 – sadzba poplatku za drobný stavebný odpad 

- Rozpočet obce na roky 2016, 2017 a 2018 

- Zásady odmeňovania poslancov 

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 4 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len 

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

nezúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“), ktorá sa ospravedlnila. 

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia a navrhol program doplniť o prerokovanie návrhu 

plánu kontrol na I. polrok 2016, zásad odmeňovania poslancov, odpisu časti nevymožiteľnej 

pohľadávky na dani z nehnuteľností, prevodu obchodného podielu v spoločnosti Serenity 

Park Úhorná, s.r.o. a návrh na odmenu poslancovi zastupiteľstva. Program aj s doplnenými 

bodmi zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva 

neboli uložené starostovi obce žiadne úlohy.  

 

K bodu 4: 

Starosta k návrhu VZN č. 1/2015, ktoré sa týka určenia sadzby poplatku za drobný stavebný 

odpad uviedol, že vyrubovanie daného poplatku súvisí s novým zákonom o odpadoch, 

ktorého aplikácia od júla roka 2016 si bude vyžadovať pomerne náročné prispôsobovanie 

u všetkých, ktorých sa nakladanie s odpadom týka. VZN zastupiteľstvo schválilo. 

K rozpočtu obce na roky 2016, 2017 a 2018 predniesol starosta stanovisko hlavnej 

kontrolórky, ktorá odporučila zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a návrhy 

rozpočtu na roky 2017 a 2018 vziať na vedomie. Zastupiteľstvo rozhodlo v zmysle 

odporúčania HK. 

Starosta predniesol zastupiteľstvu návrh plánu kontrol na I. polrok 2016, ktorý predložila HK. 

Zastupiteľstvo návrh schválilo.  

Starosta informoval zastupiteľstvo, že v prípade dane z nehnuteľností u spoločnosti GB 

Holdings, Úhorná 51, je možné konštatovať, že ide o nevymožiteľnú pohľadávku. Navrhol, 
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aby sa vzhľadom na zjednodušenie a sprehľadnenie účtovníctva odpísala aspoň časť 

pohľadávky za roky 2010, 2011 a 2012. Zastupiteľstvo návrh schválilo. 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že z dôvodu povinnosti platiť daň aj za spoločnosti, ktoré 

nemajú zisk, nastala situácia, kedy je spoločnosť s majetkovou účasťou obce Serenity Park 

Úhorná, s.r.o. povinná uhradiť daň v sume 480,- €. Z uvedeného dôvodu starosta kontaktoval 

majoritného vlastníka spoločnosti, ktorý navrhol spoločnosť previesť na nového 

nadobúdateľa, ktorý prevezme na seba povinnosť úhrady dane. Zastupiteľstvo preto poverilo 

starostu obce vykonať všetky právne úkony smerujúce k zmenu obchodného mena a prevodu 

obchodného podielu na nového nadubúdateľa. 

 

K bodu 5: 

Starosta na základe žiadosti poslankyne Brutovskej týkajúcej sa vzdania odmeny poslanca, 

požiadal menovú poslankyňu, aby sa vyjadrila, či sa vzdáva odmeny poslanca. Menovaná 

uviedla, že sa vzdáva odmeny poslanca od 1.7.2015, pretože ako poberateľke sociálnych 

dávok aj tak dávku znížia o poskytnutú odmenu a takto ostanú prostriedky obci. Vzdania sa 

odmeny vzalo zastupiteľstvo na vedomie. 

Starosta obce navrhol poskytnúť v zmysle čl. 2 ods. 3 zásad odmeňovania poslancov odmenu 

poslancovi p. Slavkovskému za všestrannú pomoc pri opravách obecného majetku a pri 

výrobe oplotenia dočasného skladiska odpadu. Odmenu zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 8: 
Po schválení uznesení starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


