
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. marca 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Úhorná 2017 - 2022 

- Poskytnutie dotácie ZO SZZP 

5. Rôzne: 

- Rally Rožňava 

- Aktuálne informácie 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Zasadnutie komisie na ochranu vereného záujmu. 

8. 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 

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, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva boli 

prijaté uznesenia, ktoré boli splnené – uznesenie č. 10/2016/2, 5 a 6, alebo ktoré sa priebežne 

plnia – uznesenie 10/2016/3 a 4.  

 

K bodu 4: 

Starosta predložil zastupiteľstvu PHSR obce Úhorná  na roky 2017 – 2022. Starosta 

pripomenul, z čoho PHSR vychádza, a že program je potrebný, ak sa obce bude uchádzať 

o prostriedky z eurofondov. Zastupiteľstvo sa oboznámilo predovšetkým s návrhmi investícií, 

ktoré by sa v rámci PHSR mali v obci zrealizovať. P. Brutovská uviedla, že by sa mali 

v rámci PHSR tiež hľadať riešenia sociálnej pomoci pre občanov, ktorí sú, alebo budú na 

pomoc odkázaní. K veci starosta uviedol, že plnenie PHSR sa bude priebežne vyhodnocovať 

a sú možné jeho prípadné zmeny a doplnenia. K problematike sociálnych vecí uviedol, že ide 

o veľmi finančne náročnú oblasť, na čo obec nemá zdroje. Poslanci sa k veci vyjadrili s tým, 

že pomoc občanom by v prvej rade mali zabezpečovať príbuzní. P. Slavkovský pripomenul, 

že bude potrebné zabezpečiť monitorovanie priestoru v lokalite pri bývalej garáži SAD 

fotopascou, kde je stále nelegálne ukladaný odpad. K tomu sa tiež poslanci vyjadrili, že by 

bolo potrebné skúsiť zrealizovať informačnú kampaň týkajúcu sa separovania odpadov 

a podobne, pretože stále veľa občanov odpad neseparuje, čo spôsobuje v odpadovom 

hospodárstve obce problémy. 

PHSR zastupiteľstvo schválilo. 
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Na základe žiadosti predloženej ZO SZZP v Smolníku zastupiteľstvo schválilo dotáciu 

v sume 50,- €. 

 

K bodu 5: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o konaní Rally Rožňava dňa 1.4.2017, ktorá obmedzí 

premávku cez Pačanský kopec.  

P. Brutovská navrhla, aby sa na bývalom ihrisku postavil plot okolo hlavnej cesty, aby sa deti, 

hlavne cez prázdniny, na danej ploche mohli bezpečne hrať. 

P. Baranová uviedla, že by bolo vhodné opraviť lavičku a plot pred požiarnou zbrojnicou. 

 

K bodu 6: 

Starosta prečítal návrhy uznesení, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. 

 

K bodu 7: 

Komisia na ochranu verejného záujmu vyhotovila zo zasadnutia príslušné dokumenty. 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  Mária Brutovská                                                           

  

 Ondrej Slavkovský                                     

 

Starosta obce:                 Roman König 


