Zápisnica
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 6.marca 2015 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Ján Bartík, ,Klára Jochlíková, Anna Očovská, Peter Molnár , Lenka Sedmáková
Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce: Bc. Mária Behanovská
Ospravedlnení : 0
Občania obce: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Úprava rozpočtu
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 2. 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, 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 : Anna Očovská , Ján Bartík

Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Klára Jochlíková, Lenka
Sedmáková
Zapisovateľka: Martina Stanková

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

2.Kontrola uznesenia
Na 1. Ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve konanom 11.12.2014 boli prijatých 14 uznesení
od

1 po 14. K uvedeným uzneseniam neboli zo strany poslancov

vznesené žiadne

pripomienky. Na základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie. ( 5
z 5)
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
a/berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 11.12.2014 (5 z 5)

3. Plán činnosti obce, a činnosť komisií na rok 2015
Starostka obce informovala poslancov o Programe rozvoja vidieka na programovacie obdobie
2014-2020 „ Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, ktorý má
5 Operácií . Upozornila na Operáciu – „ Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“.

Obec by potrebovala zrekonštruovať

miestne komunikácie, Určité časti MK obec nemá vysporiadané, a nie sú ani zakreslené v KM.
Navrhla, aby sa tieto MK zlegalizovali – dali zamerať GP a následne vysporiadali s vlastníkmi.
-Starostka hovorila i o dokončení chodníka ku kaplnke. Chodník by sa vybudoval zo zámkovej
dlažby. Obec by zakúpila stavebný materiál a práce by sa urobili svojpomocne – brigádnicky.
K uvedenému bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č.16/2015
Obecné zastupiteľstvo :
a, súhlasí so zameraním MK a následným majetkovým vysporiadaním
b, súhlasí s vybudovaním chodníka ku kaplnke a zakúpením stavebného materiálu na chodník
(5 z 5)

4, Rôzne
-Starostka informovala poslancov OZ o možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci
programu Leader, kde je potrebné vytvoriť Miestnu akčnú skupinu – partnerstvo obcí a miest,

tak aby zlučovalo 10 000 obyvateľov. V týchto dňoch sa stretli starostovia obcí okresu Krupina,
starostovia z obcí MR Východný Hont a primátor mesta Modrý Kameň. Starostovia
s vytvorením MAS jednoznačne súhlasili. Do 30.4.2015 je potrebné vstup prejednať na OZ
a následne sa Stanovy zašlú na zaregistrovanie na MV SR. Zároveň bolo dohodnuté členské na
rok 2015 vo výške 0,20€ na obyvateľa so stavom k 1.1.2015.

K uvedenému bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č.17/2015
Obecné zastupiteľstvo :
a, Berie na vedomie Stanovy Miestnej akčnej skupiny Hontiansko – Novohradské partnerstvo
b, Súhlasí :
1, so vstupom obce Uňatín do miestnej akčnej skupiny Hontiansko – Novohradské
partnerstvo. (5 z 5)
2, členským poplatkom OZ MAS Hontiansko – Novohradské partnerstvo vo výške 0,20 € na
občana k 1.1.2015 (5z5)
-Starostka predložila poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č, 1/2015 týkajúce sa zvýšenia
výdavkov ktoré budú pokryté z prebytku rozpočtu. Navýšenie výdavkov sa týka

nového

softvéru na účtovníctvo, evidenciu, dane, mzdy, v ktorom bude obec pracovať od 1.1.2015.
-Starostka prečítala žiadosť o sponzorský príspevok Poľovného združenia Dolina Uňatín na
organizovanie Poľovníckeho chodníčka, ktorý bude 14.6.2015
Ďalšia žiadosť bola od Občianskeho združenia Nádej v Uňatíne . Táto žiadosť sa presunula na
riešenie na nasledujúcom OZ
K uvedenému bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č.18/2015
Obecné zastupiteľstvo :
A, Schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2015 . ( 5 z 5)
B, schválilo príspevok na Poľovnícky chodník vo výške 50€

-Starostka predložila OZ na schválenie podklady VZN Zásady odmeňovania poslancov OZ
v obci Uňatín a Žiadosť poslankyne p. Lenky Sedmákovej v ktorej sa vzdáva odmeny poslanca
OZ. Po rozprave prijalo OZ nasledovné
Uznesenie č. 19/2015

Obecné zastupiteľstvo :
Schvaľuje VZN č1/2015 Zásady odmeňovania poslancov v obci Uňatín
Berie na vedomie žiadosť pani poslankyne Lenky Sedmákovej , že mandát poslanca bude
vykonávať bez odmeny. Za : 4, Zdržal sa 1 /p. Sedmáková/ Proti : 0

5. Diskusia
-poslanec p. Bartík hovoril o poškodenej ceste

III.tr. pri Alakšových, ktorú podmýva

a poškodzuje silný tok vody v rigole. Poslanci navrhli, aby starostka oslovila SSC a dojednala
opravu alebo zistila iné riešenie
-poslankyňa p. Očovská hovorila o tom, aby sme sa pokúsili osloviť občanov ktorý by mali
záujem písať obecnú kroniku.
-starostka informovala o schválenej dotácií pre DHZ v Uňatíne vo výške 700€ a tiež o súťaži
PLAMEŇ , ktorej by sa chceli zúčastniť deti z našej obce.
- starostka informovala o akcii Deň zeme, ktorú by obec zorganizovala pre deti i dospelých
v mesiaci apríl 2015 a o oslave Dňa matiek, ktorá by sa pripravila na druhú májovú nedeľu.
Poslanci navrhli , aby oslavy boli v sobotu.
-starostka informovala OZ , že obec sa prihlásila do projektu k pripojeniu k Informačnému
systému Datového centra obcí a miest DCOM –hlavným cieľom tohto projektu je sprístupniť
a zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy.
V rámci tohto projektu obec dostane novú výpočtovú techniku, ktorá bude nainštalovaná do
konca apríla.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo :
Súhlasí :
a,- s organizovaním akcie Dňa zeme i zakúpením občerstvenia pre účastníkov akcie
b,- s organizovaním Dňa matiek , zakúpením darčekov pre matky ( 5 z 5)

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