
Z Á P I S N I C A 
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. februára 2022 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie programu zasadnutia. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Prerokovanie: 

- Rozhodnutie o predaji obecného pozemku. 

- Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022 - zrušenie a Komunitný 

plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2027 - schválenie. 

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 5 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. 1/2022/2.  

 

K bodu 4: 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že k zverejnenému zámeru odpredať pozemok vo 

vlastníctve Obce Úhorná, KN-E, parcelné číslo 1051/2, výmera: 28 m
2
, 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, neboli predložené žiaden pripomienky. 

Zastupiteľstvo rozhodlo o predaji pozemku v zmysle žiadosti a v zmysle svojho uznesenia č. 

1/2022/2.  

 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že k zverejnenému návrhu Komunitného plánu sociálnych 

služieb na roky 2022 – 2027 neboli predložené pripomienky. Informoval zastupiteľstvo, že 

v prípade schválenia nového KP bude potrebné zrušiť účinnosť doterajšieho KP. 

Zastupiteľstvo schválilo KP na rok 2022 – 2027 a zrušilo KP na roky 2018 – 2022. 

 

K bodu 5: 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že obci bola predložená ponuka na letecké 

fotografovanie. Zastupiteľstvo rozhodlo, že uvedenú službu v danom roku nie je potrebné 

objednať vzhľadom na nie tak dávne letecké fotenie obce. 
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Starosta informoval zastupiteľstvo o prebiehajúcich aktualizáciách dokumentov v rámci 

projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“, ktorý 

realizuje Mesto Gelnica a to konkrétne  „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica 

na obdobie rokov 2019 – 2025“ a „Stratégia pre integráciu Minimalizovaných rómskych 

komunít v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019 – 2025“. 

 

Starosta informoval, že praktická lekárka pre dospelých MUDr. Valéria Vasiľová prvýkrát 

ordinovala v Smolníku dňa 12.2.2022, pričom dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

pre občanov obce sú k dispozícii na obecnom úrade.  

 

Starosta informoval o ozname riaditeľa ZŠ s MŠ o tom, že na dištančnom vzdelávaní ostávajú 

žiaci 4. ročníka kvôli kiahňam a žiaci 8. ročníka kvôli COVIDU. 

 

P. Brutovská uviedla, že po obci sa potuluje líška, ktorá stratila plachosť. K veci sa tiež 

vyjadrili ostatní poslanci, ktorí danú skutočnosť potvrdili. 

 

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 


