
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. septembra 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Voľba hlavného kontrolóra obce 

- Individuálna výročná správa obce Úhorná za rok 2020 

5. Rôzne: 

- Rekonštrukcia kultúrneho domu. 

- Aktuálne informácie. 

- Iné. 

6. Návrh na uznesenia. 

7. Záver. 
 

K bodu 1:  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa po dohode uskutočnilo dňa 30.9.2021 miesto 

pôvodného ohláseného termínu 28.9.2021 ( 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“) a kandidát na HK Ing. 

Jozef Timko.  

 

K bodu 2: 

Starosta obce prečítal program zasadnutia. HK požiadala o doplnenie programu zastupiteľstva 

o prednesenie správy č. 2/2021 o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2021, nakoľko končí vo 

svoje funkcii. Program zastupiteľstvo schválilo aj s doplnením. 

 

K bodu 3: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o priebežnom plnení uznesenia č. 7/2021/2 a splnení 

uznesenia č. 7/2021/3.  

 

K bodu 4: 

HK predložila správu o kontrolnej činnosti, ktorú zastupiteľstvo po oboznámení sa s jej 

obsahom vzalo na vedomie. 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že v lehote určenej na prihlásenie sa do voľby HK obce 

bola podaná len jedna prihláška, ktorú predložil Ing. Jozef Timko, ktorý sa aj osobne dostavil 

na zasadnutie zastupiteľstva. Starosta obce otvoril doručenú obálku od Ing. Timka, prečítal 

obsah dokumentov a skonštatoval, že Ing. Šimko spĺňa zákonom ustanovené kritéria na 

funkciu HK. Následne zastupiteľstvo zvolilo za HK Ing. Jozefa Timka. 

 

Starosta predniesol zastupiteľstvu výročnú správu obce Úhorná za rok 2020. Zastupiteľstvo 

vzalo správu na vedomie. 
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K bodu 5: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o aktuálne prebiehajúcich prácach na rekonštrukcii 

kultúrneho domu. Informoval ich aj o zdĺhavom procese podpisu zmluvy zo strany 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), kedy nebolo možné niekoľko týždňov možné 

zistiť, v akom štádiu sa vec nachádza. Uviedol, že zmluva je už konečne podpísaná 

a zverejnená, aj keď ju musel poslať späť, pretože ju na PPA zabudli opečiatkovať. 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o ozname MUDr. Holku, ktorý po skončení svojej činnosti 

odovzdal nevyzdvihnuté zdravotné dokumentácie do úschovy Košického samosprávneho 

kraja. 

 

Starosta tiež informoval zastupiteľstvo, že podľa informácii od firmy eurobus, zostávajú 

zachované doterajšie autobusové spoje do obce s menšími časovými rozdielmi odchodov 

a príchodov. 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo o požiadavke občianky obce, ktorá navrhla prijatie VZN, 

ktorým by sa zakázala hlučná práca v nedeľu. K veci sa vyjadrili poslanci ako aj novozvolený 

HK, ktorí uviedli, že takýto spôsob zákazu nebude v podmienkach obce realizovateľný. 

Starosta k veci uviedol, že skúsi písomne požiadať majiteľov nehnuteľností, aby zvážili, či je 

nutné vykonávať niektoré hlučné práce práve v nedeľu. 

 

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 


