ZÁPISNICA
zo zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Prerokovanie programu zasadnutia.
Kontrola uznesení.
Prerokovanie:
- Vstupná správa PHRSR obce Úhorná na roky 2023 - 2030
- Nový vodný zdroj - studňa
- Dodávka elektriny – zrušenie zmluvy – nové ceny
5. Rôzne:
- Parciálna porada – autobusové spojenie do obce
- 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
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 plnení uznesení č. 11/2022/2, 3 a 4.
K bodu 4:
Zastupiteľstvo prerokovalo Vstupnú správu PHRSR obce Úhorná na roky 2023 - 2030
a odsúhlasilo jej znenie.
Starosta informoval zastupiteľstvo o cenovej ponuke na zriadenie nového vodného zdroja
v zmysle dohody na predchádzajúcom zasadnutí. K veci uviedol, že celková cena sa pohybuje
podľa rôznych okolností medzi 20 000,- a 30 000,- €. Uviedol, že vzhľadom na súčasnú
finančnú situáciu je nereálne uhradiť takúto investíciu.
K veci uviedol p. Slavkovský, že by sa mohla zistiť možnosť zriadenia vodného zdroja v časti
bývalého lyžiarskeho vleku, kde podľa jeho skúsenosti je pomerne výrazný vodný zdroj. Toto
by mohlo byť lacnejšie ako zriadenie novej studne.
Starosta tiež informoval o zrušení zmluvy zo strany dodávateľa elektrickej energie ku
31.12.2022. Uviedol, že zmluva, ktorá bola uzatvorená do konca roka 2023, bola na sumu
145,50 € za 1 MWh a návrh po zrušení zmluvy je na sumu 295,80 € za 1 MWh na 90 %
spotreby a na 10 % spotreby sa majú vzťahovať spotové ceny. Celé toto navýšenie môže
v prípade obce znamenať zvýšenie nákladov cca 3 000,- €.
Starosta k týmto skutočnostiam uviedol, že je predpoklad, že stúpne aj cena za odvoz odpadu
a iné výdavky, a preto bude potrebné maximálne šetriť. Navrhol napríklad obmedzenie
svietenia v obci.
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Zastupiteľstvo sa zhodlo, že svietenie v obci bude postačujúce do 22:00. Zároveň p.
Šomšáková požiadala aj o úpravu ranného svietenia tak, aby sa svietilo medzi 4:30 a 5:00
a v prípade potreby aj medzi 06:15 a 06:45.
K bodu 5:
Starosta informoval zastupiteľstvo, že dňa 3.10.2022 sa bude konať parciálna porada týkajúca
sa autobusových spojov. K veci uviedol, že z hľadiska obce bude dobre, ak nedôjde k rušeniu
žiadnych spojov.
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

