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

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Smernica č. 1/2017 – Fond rozvoja obce 

- Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko hlavnej kontrolórky k ZÚ 

- Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017, návrh plánu činnosti na II. polrok 

2017 

- Triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach 

5. Rôzne: 

- Tajch Tag 9 

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 

zúčastnila hlavná kontrolórka obce ( ďalej len „HK“). 

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Zároveň navrhol doplniť k bodu 4 tiež 

prerokovanie Výročnej správy Obce Úhorná za rok 2016. Program zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva boli 

prijaté uznesenia, ktoré boli splnené, alebo sa priebežne plnia.   

 

K bodu 4: 

Starosta predložil zastupiteľstvu návrh Smernice č. 1/2017 – Fond rozvoja obce, ktorú po 

prekovaní zastupiteľstvo schválilo. 

Zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet za rok 2016, vypočulo si správu hlavnej 

kontrolórky obce k záverečnému účtu a záverečný účet schválilo s pripomienkou. Zároveň 

zastupiteľstvo po prekovaní zobralo na vedomie výročnú správu. 

Starosta predniesol správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

a zároveň návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti a schválilo plán kontrolnej činnosti. 

Zastupiteľstvo prerokovalo návrh na riešenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

odpadu v domácnostiach prostredníctvom kompostérov a schválilo užívanie kompostovacích 

zásobníkov v domácnostiach na tento účel. 

 

K bodu 5: 

Starosta informoval zastupiteľstvo o konaní 9. ročníka akcie Tajch Tag. 
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P. Baranová pripomenula, že by bolo potrebné požiadať vodohospodárov o posúdenie stavu 

brehov potoka v úseku od domu č. s. 125 po dom č. s. 132, kde nie je vybudovaná kamenná 

regulácia a kde po búrkach dochádza k odplavovaniu brehov. Pripomenula tiež potrebu 

riešenia priestoru v lokalite „Pri garáži“ zabezpečením prostredníctvom fotopasce, aby sa 

zamedzilo nelegálne ukladanie odpadu. 

P. Šomšáková uviedla, že je potrebné požiadať správu ciest o úpravu krajníc cesty, pretože pri 

búrkach opakovane dochádza k vyplavovaniu štrkového násypu. 

 

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 


