Zápisnica
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo dňa
2.mája 2016 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Ján Bartík, Anna Očovská, Peter Molnár , Klára Jochlíková , Lenka Sedmáková
Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Behanovská
Ospravedlnení :
Občania obce: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Plán investičných prác v obci
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle § 12, ods.1, zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pozvánky boli doručené včas
všetkým zvoleným poslancom, z ktorých boli prítomní 5. poslanci, a vyhlásila zasadnutie
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili. (5z5)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Lenka Sedmáková, Peter Molnár
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Klára Jochlíková, Anna
Očovská
Zapisovateľka: Martina Stanková

- pracovníčka obce

Voľba overovateľov , členov návrhovej komisie a zapisovateľku OZ sa konala hlasovaním :
za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesení : Na 7. OZ konanom 11.03.2016 boli prijaté uznesenia od č. 43-45 .
43/2016 - OZ odsúhlasilo plán investičných zámerov – žiadostí na PPA týkajúcich sa
rekonštrukcií MK a rekonštrukcii DS
44/2016 – OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2016
45/2016 – OZ schválilo plán zasadnutí na rok 2016
K uvedenému bodu prijalo OZ nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo berie správu o kontrole uznesení na vedomie (5z5)

3. Rôzne
- starostka informovala poslancov o Dni matiek . Poslanci sa dohodli , že akcia bude 14.5.2016
o 18 hod. a matkám sa kúpia uteráky /utierky/ do hodnoty 6 €. Občerstvenie bude prípitok,
minerálna voda , káva , zákusky, pre deti ktoré účinkujú v programe čokolády.
- poslanci navrhli aby obec zorganizovala Deň detí – predbežný dátum 11.6.2016. Akciu navrhli
urobiť v prírode , pripraviť súťaže pre deti , zakúpiť sladké odmeny. Mladý požiarnici predvedú
hasičský útok a požiarnu techniku.
- starostka informovala o rozvetvenom strome pri súp. č. 7 ktorý ohrozuje okolie padajúcimi
konármi. Po rozprave sa poslanci dohodli, aby sa strom opílil . Opílenie zabezpečí MsPS
Krupina.
- Poslanci boli informovaný o Žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy v byte č.60, p. Bartíkovou
k dátumu 30.8.2016. Nakoľko obec žiadne žiadosti neviduje , je potrebné zverejniť inzerát pre
nových záujemcov.

K uvedenému bodu poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo
a, súhlasí s organizovaním Dňa matiek a zakúpením darčekov pre matky v hodnote 6€
b, súhlasí z organizovaním Dňa detí
c, súhlasí s opílením stromu pri MK MSPS Krupina

d, berú na vedomie ukončením nájomnej zmluvy bytu č. 60 zo strany p. Dany Bartíkovej
(5z5)

4. Diskusia
- starostka oznámila poslancom , že doterajšia audítorská firma ECOPRA už nebude vykonávať
audit pre našu obec. Audit za rok 2015 spracuje Ing. Marčeková .
- poslankyňa p. Očovská navrhla aby obec zakúpila kvety do črepníkov ,ktoré sú v obecných
parkoch.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť .
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