Zápisnica
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 21.10. 2016 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

Anna Očovská, Ján Bartík , Klára Jochlíková , Lenka Sedmáková, Peter Molnár

Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Behanovská
Ospravedlnení : Peter Molnár
Občania obce: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kontrola čerpania rozpočtu
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 10. 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, a vyhlásila zasadnutie
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili. (4zo4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Lenka Sedmáková, Ján Bartík
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 4 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesení : Na 9. OZ konanom 27.06.2016 boli prijaté uznesenia od č. 49-55

49/2016 - kontrola uznesení bez pripomienok
50/2016 – OZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce i správu audítora
51/2016 – OZ schválilo
- záverečný účet za rok 2015 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
- vyčleniť finančné prostriedky z prebytku hospodárenia podľa §10 ods.3.písm. a) a b) na tvorbu
rezervného fondu vo výške 8473,39€
52/2016- OZ schválilo VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
53/2016 OZ schválilo úpravu právomoci pri úprave rozpočtu
54/2016 OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
55/2016 OZ schválilo príspevok pre ZŠ s MŠ Bzovík vo výške 24,98€
K uvedenému bodu prijalo OZ nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 56/2016
Obecné zastupiteľstvo berie správu o kontrole uznesení na vedomie . ( 4 zo 4)
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
3 Kontrola čerpania rozpočtu
Hospodárka obce informovala obecné zastupiteľstvo o plnení rozpočtu obce k 31.9.2016 a predniesla
návrh na rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie č.3/2016- ktoré sa týkalo príjmových
rozpočtových položiek vo výške 250,80 výdavkových položiek vo výške 3904,19€ ktoré budú pokryté
z prebytku bežného rozpočtu.
K uvedenému bodu prijalo OZ nasledovné uznesenie.

Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2016 . ( 4 zo 4)
Hlasovanie : ( 4 zo 4)

4 . Rôzne
- poslankyňa Anna Očovská sa / písomne/ vzdala poslaneckej odmeny.

Uznesenie č. 58/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa poslaneckej odmeny poslankyne Anny
Očovskej .
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
-Starostka navrhla termín kultúrneho podujatia –sv. Mikuláša na deň 11.12.2016 o 15 hod. Poslankyňa
Lenka Sedmáková a Klára Jochlíková sa podujali na nácvik kultúrneho programu s deťmi. Balíčky
v hodnote 4,00€ a občerstvenie bude hradiť obec z darovaných fin. prostriedkov od firmy ELVOSOLAR
a.s .
-Poslanci sa dohodli i na organizovaní Silvestrovskej zábavy. Náklady na hudobnú produkciu vo výške
300€ .

Uznesenie č. 59/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
A, organizovanie Mikulášskeho posedenia pre deti .

B, nákup mikulášskych balíčkov v hodnote 4€/1dieťa a občerstvenie do výšky 200€
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
- Starostka hovorila o potrebe rozšírenia verejného osvetlenia v obci k novostavbe rodinného domu
Jozefa Sedmáka. Po rozprave sa poslanci dohodli, že v roku 2017 sa osloví odborník na VO.
- Poslankyňa pani Očovská mala pripomienky k rúcajúcim , schátraným a ohrozujúcim stavbám v obci
aby obec oslovila majiteľov na zabezpečenie bezpečnosti občanov pohybujúcich sa v blízkosti týchto
stavieb .
- kontrolórka obce Ing. Behanovská sa informovala o možnosti výstavby kompostoviska v obci a žiadala
starostku obce o identifikáciu obecných pozemkov- Sádok . Požiadala pracovníčku p. Stankovú
o zoznam dlžníkov miestnych daní a poplatkov.

5. Diskusia.
- starostka obce informovala o pozastavení podopatrenia 7.4- Rekonštrukcia domu smútku
- poslankyňa p. Očovská upozornila na vedenie obecnej kroniky . Po diskusii sa OZ dohodlo, aby sa
oslovili potencionálny záujemcovia o písanie obecnej kroniky.
- starostka informovala o povinnej výmene domových vodomerov . Poslanci sa dohodli, že sa zakúpia
nové vodomery v počte 10 ks a tie sa budú postupne vymieňať .

Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením domových vodomerov . ( 4 zo 4)
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť .

Overovateľ:
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Starostka obce:
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