ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. augusta 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Čerpanie rezervného fondu v roku 2022
- Prenájom pozemku vo vlastníctve obce
- PHRSR obce Úhorná – prerokovanie hlavného cieľa a návrh priorít
- PHRSR obce Úhorná – zriadenie riadiaceho a koordinačného tímu
5. Rôzne:
- Aktuálne informácie
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
nezúčastnil 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. 9/2022/3 a 4.
K bodu 4:
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh na čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie zateplenia
kultúrneho domu. S uvedeným účelom použitia rezervného fondu súhlasilo.
P. Oravec navrhol tiež riešiť stav obecných studní z dôvodu dlhotrvajúceho sucha.
P. Brutovská navrhla realizáciu vodovodu v obci.
P. Slavkovský uviedol, že to by bolo potrebné zrealizovať aj kanalizáciu.
P. Oravec uviedol, že keď sa to nepodarilo v minulosti, keď bolo viac obyvateľov, tak to
nebude reálne ani teraz.
Starosta uviedol, že z hľadiska súčasných reálnych možností si nemyslí, že by bolo reálne
spoliehať sa na realizovanie vodovodu a kanalizácie v obci, aj keď tento zámer bude uvedený
v PHRSR na nasledujúce obdobie s tým, že by celý proces musel byť financovaný z iných ako
obecných zdrojov. Navrhol sústrediť sa na možnosti súčasných obecných studní, prípadne
zriadenia novej studne, čo by mohlo byť realizovateľné z obecných zdrojov.
Po diskusii zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom starostu obce, že zistí možnosti úpravy
doterajších studní, alebo možnosti zriadenia novej studne z hľadiska finančných a technických
možností.
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Starosta informoval zastupiteľstvo o žiadosti p. Kovalčíkovej, ktorá by ako dedička majetku
svojej matky p. Rožárovej, chcela naďalej užívať časť pozemku obce, ktorý susedí s jej
pozemkom a nehnuteľnosťou. Zastupiteľstvo súhlasilo s prenajatím daného pozemku za
rovnakých podmienok, ako v minulosti.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom hlavného cieľa a hlavných priorít pripravovaného
PHRSR obce Úhorná a dohodlo sa tiež na zložení riadiaceho a koordinačného tímu prípravy
PHRSR obce Úhorná.
K bodu 5:
P. Slavkovský upozornil, že bude potrebné posúdiť potrebu orezania stromov na miestach,
kde by mohli spôsobiť škody.
P. Zsillová uviedla, že zdroj vody umiestnený na Berehu, odkiaľ vedie odberné miesto
k ceste, bol zastrešený na pokyn p. Bodnára, a preto tam nie je dostatok vody. Uviedla, že má
pocit, že nemá nijaké práva a p. Bodnár si robí čo chce a nikto mu v tom nebráni. Uviedla
tiež, že nemá dostatočnú možnosť vstupu na svoj pozemok cez most, ktorý dala pred rokmi
postaviť s nebohým manželom, čo spôsobil jej sused p. Bodnár.
K veci uviedol starosta obce, že zastrešenie zdroja vody – obecnej studne, realizovala obec
zhruba pred 10 rokmi na základe upozornenia p. Hudáka, že daný zdroj je len provizórne
prekrytý starými plechmi a je znečisťovaný. Preto bolo zrealizované jeho vyčistenie
a zastrešenie.
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

