ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. januára 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – rozhodnutie o spôsobe jeho predaja.
- Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 - 2027
5. Rôzne:
- Aktuálne informácie.
- 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 4 poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len
„zastupiteľstvo“) a zastupiteľstvo je z uvedeného dôvodu uznášaniaschopné. Zasadnutia sa
zúčastnil hlavný kontrolór obce ( ďalej len „HK“).
K bodu 2:
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Program zastupiteľstvo schválilo.
K bodu 3:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo o splnení uznesenia č. 13/2021/2.
K bodu 4:
Starosta predložil zastupiteľstvu žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Úhorná,
KN-E, parcelné číslo 1051/2, výmera: 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. – prevod majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Zastupiteľstvo po posúdení žiadosti rozhodlo, že zverejní zámer
odpredať daný pozemok.
Starosta informoval zastupiteľstvo o priebehu prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb
na roky 2022 – 2027 a o zverejnení jeho návrhu na web stránke obce na pripomienkovanie.
Informoval zastupiteľstvo, že plán bude potrebné po termíne na vyhodnotenie pripomienok
schváliť.
K bodu 5:
Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že podľa informácie ZMOS-u, budú výsledky
sčítania obyvateľov z roku 2021 uplatnené pri rozdeľovaní výnosov dane pre obce až v roku
2023.
P. Oravec požiadal o kontrolu brán na cintoríne, kde jedna je čiastočne zvesená a hlavná brána
nie je zamknutá.
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P. Slavkovský požiadal o riešenie spevnenia obchádzok, ktoré boli zriadené pri opravovaných
mostoch na ceste vedúcej do obce.
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

