
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. decembra 2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Mimoriadna odmena poslancovi  

- Úprava rozpočtu za rok 2016 

- Rozpočet na roky 2017, 2018 a 2019 

- Správa 2/2016 o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

5. Rôzne: 

- MAS Hnilec 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Úhorná 

- 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 

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 priebežnom plnení uznesení č. 7/2016/3 a 4 

a 8/2016/2. 

 

K bodu 4: 

Starosta predniesol zastupiteľstvu návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi p. 

Slavkovskému, za pomoc pri opravách verejného rozhlasu a osvetlenia. S udelením odmeny 

v sume 100,- € zastupiteľstvo súhlasilo. 

Starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016 v položke použitia prostriedkov 

rezervného fondu. Návrh zastupiteľstvo schválilo. 

Starosta predniesol návrh rozpočtu na roky 2017, 2018 a 2019. Zastupiteľstvo rozpočet na rok 

2017 schválilo a rozpočet na roky 2018 a 2019 vzalo na vedomie. 

Starosta predniesol správu 2/2016 o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2016, ktorú 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 5: 



 2 

Starosta informoval zastupiteľstvo o úprave rozpočtu MAS Hnilec z dôvodu rozhodnutia štátu 

podporiť viacero MAS. 

V súvislosti s čerpaním prostriedkov v rámci MAS Hnilec je potrebné pripraviť Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a preto zastupiteľstvo schválilo zmluvné 

zabezpečenie vyhotovenia PHSR. 

P. Brutovská uviedla, že stále trvá problém s ranným dochádzaním detí do školy. Uviedla, že 

deti, ktoré idú autobusom, musia mrznúť pred školou. 

K veci uviedol starosta, že tieto pripomienky boli prednesené aj na rade školy 12.12.2016, kde 

riaditeľ školy opakovane uviedol, že pre deti je prístupná školská šatňa tak, aby nemuseli na 

začiatok vyučovania čakať vonku. 

P. Oravec požiadal o informáciu o riešení čiernej stavby pri Kaplnke. 

Starosta uviedol, že oslovil zhotoviteľa čiernej stavby p. Hudača, ktorý uviedol, že vec sa 

pokúša riešiť, ale zatiaľ sa nevie presne vyjadriť, ako bude konať.  

 

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 


