UZNESENIA
schválené obecným zastupiteľstvom obce Úhorná na zasadnutí
zastupiteľstva dňa 22. marca 2022
Uznesenie č. 6/2022/...
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. program obecného zastupiteľstva.
2. v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a písm. p)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zmluvu o spolupráci medzi obcou
a Združením miest a obcí Slovenska, na základe ktorej budú uvedenej organizácii
poskytnuté prostriedky v objeme 500,- € z rozpočtu obce a to na plnenie úloh
vyplývajúcich z riešenia humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového
konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so zabezpečovaním základných
životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom
alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky
v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje starostu obce na
uzavretie tejto Zmluvy.
3. ponuku firmy VSD na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa údržbu
a spotrebu elektrickej energie.
4. na návrh starostu obce predĺženie platnosti uznesení č. 2/2020/2, 10/2020/8,
4/2021/5 a 13/2021/6 ktorým sa zmenil rozsah výkonu funkcie v zmysle § 11 ods.
4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tak, že od marca 2022 do
konca júna 2022 bude rozsah výkonu funkcie starostu naďalej 0,4.
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Uznesenie č. 7/2022/...
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1.
2.
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Za: 5
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informácie o plnení uznesenia 3/2022/2.
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie IV. štvrťroku
2021.
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Roman König
starosta obce
Overovatelia:
Mária Brutovská
Ondrej Slavkovský

