ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. septembra 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Výročná správa obce za rok 2015
5. Rôzne:
- Autobusové spojenie do obce
- Iné
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 5 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
tiež zúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“).
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o priebežnom plnení uznesení č. 6/2016/3 a 4.
K bodu 4:
Starosta predniesol zastupiteľstvu Výročnú správu obce za rok 2015 a informoval
zastupiteľstvo, že správa je tiež zverejnená na web stránke obce. Zastupiteľstvo vzalo správu
na vedomie.
K bodu 5:
Starosta informoval zastupiteľstvo, že k zmenám v autobusových spojoch týkajúcich sa obce
Úhorná nedôjde, čo bol výsledok rokovania s KSK a firmou eurobus.
K veci uviedla p. Brutovská, že by bolo potrebné požiadať o zmenu v prípade ranného
školského autobusu, alebo požiadať o zriadenie ďalšieho spojenia, aby deti mohli chodiť do
školy neskoršie. Uviedla, že podľa nej treba o zmenu požiadať písomne, pretože papier znesie
všetko.
K veci uviedol starosta, že ide o nereálnu požiadavku vzhľadom k tomu, že dlhodobo cestuje
ranným spojom málo detí, pretože takmer všetky deti vozia rodičia autami a nie je možné
očakávať, že eurobus môže nasadiť ďalší spoj len pre potreby Úhornej bez toho, aby to bolo
potrebné uhradiť z rozpočtu obce.
P. Brutovská navrhla, že deti by mohol voziť p. Mešter zo Smolníka.
P. Oravec požiadal o riešenie čiernej stavby pri Kaplnke.
Starosta uviedol, že osloví majiteľku pozemku a pokúsi sa tiež osloviť zhotoviteľa stavby p.
Hudača, aby bola situácia doriešená.
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P. Slavkovský navrhol riešiť stav miestnej komunikácie medzi domami so s. č. 62 až 75,
pretože je podľa jeho názoru pomerne poškodená a vyjazdená.
Starosta uviedol, že sa pokúsi v rámci možností rozpočtu nájsť riešenie a cestu upraviť.
Starosta informoval, že na web stránke obce sú zverejnené letecké fotky obce. Taktiež
predložil fotky zastupiteľstvu, ktorému sa zapáčil aj návrh kalendára. Poslanci navrhli nechať
vyrobiť kalendár pre obyvateľov obce.
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

