Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 11.marca 2016 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Ján Bartík, Anna Očovská, Peter Molnár , Klára Jochlíková
Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Behanovská
Ospravedlnení : Lenka Sedmáková, Ing.Behanovská
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 7. 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 4. poslanci, poslankyňa Sedmáková –
bola ospravedlnená a vyhlásila zasadnutie obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo
všetkých bodoch rokovania. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Poslanci
navrhnutý program schválili. (4z4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Anna Očovská, Peter Molnár
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Klára Jochlíková, Ján
Bartík

Zapisovateľka: Martina Stanková

- pracovníčka obce

Voľba overovateľov , členov návrhovej komisie a zapisovateľku OZ sa konala hlasovaním :
za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesení : Na 6. OZ konanom 10.12.2016 boli prijaté uznesenia od č.
36- 42.
36/2015 - VZN o dani z nehnuteľnosti platné pre rok 2016
37/2015 - VZN o poplatku za komunálne odpady pre rok 2016
38/2015 – VZN o nakladaní s komun. odpadom, drobným stav. odpadom pre rok
2016
39/2015 – VZN o číslovaní stavieb
40/2016 – prijaté uznesenie sa týkalo schválenia rozpočtu na rok 2016 a predpoklad
na roky 2017,2018
41/2015 – schválenie silvestrovskej zábavy
42/2015 – poverenie starostky jednaním s majiteľmi pozemkov o ktoré má obec
záujem odkúpiť.

3. Plán investičných prác v obci
Starostka obce informovala o podanej žiadosti na PPA

na rekonštrukciu MK v obci

a o pripravovanej žiadosti na rekonštrukciu Domu smútku

K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.43/2016
Obecné zastupiteľstvo správu o investíciách na berie na vedomie ( 4 zo 4)

4.Rôzne
- Starostka obce predložila návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2016
s nasledovnými položkami:
-

Na vyhotovenie projektovej dokumentácie na Miestne komunikácie a Rekonštrukciu
domu smútku – 2500€

-

Na nákup nábytku do internetovej miestnosti 600€

-

Na zakúpenie solárneho svietidla k rod. domu J. Alakšu – vo výške 400€

-

Nedoplatok za spotrebu elektrickej energie na vodnom zdroji o 2074€

Navýšenie rozpočtových položiek bude pokryté z prebytku rozpočtu.
Po rozprave poslanci prijali nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 44/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2016 ( 4 zo 4)

-Starostka predložila návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Uňatín ktorý
následne OZ schválilo
Uznesenie č. 45/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2016 ( 4 zo 4)

-Starostka informovala poslancov OZ o zaslanej žiadosti na opravu rigola pri ceste III.tr. pri
rodinnom dome p. Alakšu
- Starostka obce informovala poslancov OZ
- o zámere žiadosti ktorú plánuje podať na MF SR - poslanci súhlasili
- o zaslanej žiadosti na Regionálnu správu ciest týkajúcu sa opravy cesty rigola / č.III/ 5261
- o pripravovanej brigáde v rámci Dňa zeme. Organizačne zabezpečí obec v spolupráci
s Poľovným združením Dolina. Po brigáde bude pre účastníkov pripravené občerstvenie.
Predpokladaný termín je 9.4.2016 – podľa počasia.
- poslanec p. Bartík navrhol, aby sa v obci vybudovali kamery
- hlavná kontrolórka Ing. Behanovská navrhla, aby sa obec začala zaoberať vypracovaním
projekt. dokumentácie na rekonštrukciu verejného vodovodu nakoľko náklady sú vyššie
z dôvodu poruchovosti a strát v potrubí
- HK sa informovala o neplatičoch a upozornila na povinnosť postupovať v zmysle zákona –
posielať výzvy
- HK sa pýtala na školenia kontrolórov
- HK navrhla, aby sa vysporiadanie pozemkov pod škôlkou dalo právnickej firme

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