Zápisnica
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 13.12.2016 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

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

Starostka obce : Anna Babiaková- ospravedlnená PN
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Behanovská
Ospravedlnení : Klára Jochlíková-PN
Občania obce: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie VZN obce
4. Schválenie rozpočtu na roky 2017,2018,2019
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

1.Otvorenie
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla zástupkyňa starostky Anna
Očovská, nakoľko starostka obce bola PN. 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 11. 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 : Peter Molnár, Ján Bartík
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Lenka Sedmáková
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 10. OZ konanom 21.10.2016 boli prijaté uznesenia od č. 56-59 - kontrola uznesení bez pripomienok

3. Schválenie VZN.
- pracovníčka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na
kalendárny rok 2017 , VZN č.3/2016 o poplatku za komunálne odpady, VZN o miestnych poplatkoch
K uvedeným návrhom neboli žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 60/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN 2/2016 o dani z nehnuteľnosti .
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
Uznesenie č. 61/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2016 o poplatku za komunálny odpad .
Hlasovanie : ( 4 zo 4)
Uznesenie č. 62/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 4/2016 o miestnych poplatkoch . ( 4 zo 4)
Hlasovanie : ( 4 zo 4)

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
- stanovisko HKO k rozpočtu obce na rok 2017 a k prognózam na roky 2018-2019, vypracovala Ing .
Behanovská a predniesla ho OZ

Uznesenie č. 63/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko HKO k predloženému rozpočtu na roky
2017-2019 .
Hlasovanie : ( 4 zo 4)

5. Schválenie rozpočtu
- zástupkyňa starostky predložila OZ na schválenie návrh rozpočtu obce na rok 2017 a prognózy
rozpočtu na roky 2018-2019, rozpočet na rok 2017 sa zostavuje ako prebytkový

Uznesenie č. 64/2016
Obecné zastupiteľstvo
A, schvaľuje rozpočet obce Uňatín na rok 2017
B, berie na vedomie rozpočet na roky 2018-2019
Hlasovanie : ( 4 zo 4)

6. Rôzne
- kontrolórka obce Ing. Behanovská :
-na základe prevedenej kontroly neplatičov navrhla, aby bola predvolaná rod. Gonzálesová , ktorá aj
napriek výzvam nezaplatila miestne poplatky a nájomné za byt a navrhla pracovníčke obce dosledovať
platenie daní aj u iných dlžníkov
- informovala o nových výzvach pre obce na údržbu miestnych komunikácii
- poslanec Ján Bartík navrhol, aby sa obec zapojila do výzvy na kamerový systém
- poslanci sa dohodli na príprave Silvestrovskej zábavy – občerstvenie - kapustnica
Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupkyňa starostky
zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť .

ukončila zasadnutie Obecného

Overovateľ:

Zapisovateľ:

Ján BARTÍK

.......................................

Peter MOLNÁR
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Martina STANKOVÁ

.......................................

Zástupkyňa starostky: Anna OČOVSKÁ

.......................................

