ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. júna 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Záverečný účet obce za rok 2015, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ
- VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Úhorná
- Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2016, návrh plánu činnosti na II. polrok
2016
- Použitie rezervného fondu
5. Rôzne:
- Automobilové preteky
- Tajch Tag 8
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 nezúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“), ktorá sa ospravedlnila.
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o plnení uznesenia č. 4/2016/2.
K bodu 4:
Starosta prečítal zastupiteľstvu záverečný účet obce za rok 2015 ako aj stanovisko hlavnej
kontrolórky k záverečnému účtu. K dokumentom neboli pripomienky a zastupiteľstvo
záverečný účet schválilo bez výhrad.
Starosta informoval zastupiteľstvo o príprave VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadom. Priblížil
podrobnosti, ktoré v zmysle nového zákona bolo potrebné vo VZN upraviť a o spôsobe ako sa
bude s odpadmi v obci nakladať. Zastupiteľstvo rozoberalo najmä problematiku biologicky
rozložiteľných odpadov. K tomu starosta uviedol, že pokiaľ ide o biologicky rozložiteľný
odpad z pozemkov obce, zatiaľ sa to bude riešiť prostredníctvom firmy Brantner.
Zastupiteľstvo VZN schválilo.
Starosta predniesol správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2016.
K správe neboli pripomienky.
Následne starosta prečítal návrh plánu kontrol na 2. polrok 2016, ktorý zastupiteľstvo
schválilo.
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Starosta informoval zastupiteľstvo o príprave rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Pripomenul
cenové ponuky na rekonštrukciu veže požiarnej zbrojnice, pričom zastupiteľstvo schválilo,
aby rekonštrukciu veže vykonala firma Senco. Starosta uviedol, že odvodnenie bolo vykonané
svojpomocne, a tak bude vykonaná aj oprava fasády požiarnej zbrojnice.
K bodu 5:
Starosta informoval zastupiteľstvo o pripravovanom konaní automobilových pretekov, ktoré
by sa v obci mali konať dňa 10.9.2016, pričom by došlo k obmedzeniu prejazdu Pačanského
kopca v čase od 13:15 do 20:00.
Ďalej starosta informoval o 8. ročníku akcie Tajch Tag.
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

