Zápisnica
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 02.03. 2017 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 :
Občania obce: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Plán zasadnutí OZ
4. Investičný návrh prác na rok 2017
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 12. 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. (4zo4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Klára Jochlíková, Anna Očovská
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Lenka Sedmáková, Peter
Molnár
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 11. OZ konanom 12.12.2016 boli prijaté uznesenia od č. 60-64

- Uznesenie č. 60/2016- Schválenie VZN č.2/2016 o dani z nehnuteľnosti
- Uznesenie č. 61/2016 – Schválenie VZN č.3/2016 o poplatku za komunálny odpad
- Uznesenie č. 62/2016 – Schválenie VZN č. 4/2016 o miestnych poplatkoch
- Uznesenie č. 63/2016 – Stanovisko HKO k predloženému rozpočtu 2017-2019
- Uznesenie č. 64/2016 - Schválenie rozpočtu na rok 2017 a prognózy na roky 2018-2019
K uvedenému bodu prijalo OZ nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo berie kontrolu uznesení na vedomie
Hlasovanie : ( 5 z 5)

3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu návrh plánu zasadnutí na rok 2017, ktorý
následne poslanci odsúhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.66/2017
Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e plán zasadnutí OZ na rok 2017
Hlasovanie : ( 5 z 5)
4. Návrh investičných prác na rok 2017
- starostka do plánu investícií navrhla:
- rozšírenie VO k novopostavenému domu Jozefa Sedmáka, ktoré sa bude riešiť cez firmu ktorá je
oprávnená na tieto práce
- opravu chodníka ponad rod. Osláčových – bude potrebné dlažbu vybrať, podsypať štrkom a naspäť
osadiť
- bude potrebné zakúpiť a previesť ďalšiu výmenu domových vodomerov
- v cintoríne je potrebné spevniť svah a postaviť oporný múr a osadiť stĺp verejného osvetlenia
- vypíliť stromy pri bývalej škôlke, ktoré ohrozujú stavbu
- opraviť poškodenú ohradu pri obecnom úrade , osadiť lavičky
Poslankyňa pani Očovská navrhla :
- opraviť a namaľovať strechu na starom KD
- vysprávkovať jamy na miestnej komunikácii smerom na RD, popri tejto ceste vyčistiť rigoly
- požiadať Lesy SR a RD Bzovík o príspevok na úpravu cesty ku kaplnke
- požiadať o dotáciu na budovu požiarnej zbrojnice
- zakúpiť potrebný chýbajúci riad do obecnej požičovne
Po rozprave obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo z o b r a l o na vedomie návrh investičných prác . Každú investičnú akcii bude
OZ schvaľovať samostatne
Hlasovanie : ( 5 z 5)

5. Rôzne
HKO Ing. Behanovská predložila Obecnému zastupiteľstvu na schválenie Plán kontrolnej činnosti na
rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné
Uznesenie č. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce pre rok 2017
Hlasovanie : ( 5 z 5)
6. Diskusia
-Ing. Behanovská - vyzvala hospodárku obce, aby informovala OZ o neplatičoch- výzvy boli poslané
neplatičom a zoznam zostávajúcich dlžníkov predložiť na nasledujúce OZ
- upozornila na porušenie zákona 369/1990 Zb. o zverejňovaní zasadnutí OZ v MR
- upozornila na prehľad výziev -Efektívna verejná správa do ktorých by sa mohla obec zapojiť
- požiadala v mene OZ Nádej v Uňatíne kľúče od WC, pre návštevníkov podujatí usporiadaných OZ
Nádej v Uňatíne
- Poslankyňa pani Očovská – v diskusii predniesla nasledovné pripomienky – aby obec vyzvala
nájomníkov domu č. 60 , na neporiadok vo dvore .
- zverejniť na stránke obce voľné pozemky, ktoré by sa mohli využiť na stavbu rodinných domov
- zabezpečiť postrek proti burine a jeho aplikáciu v Čekovskom potoku
- starostka hovorila o Dni Zeme . Osloví Poľovné združenie Dolina Uňatín a dohodnú sa na termíne
ktorý bude vopred vyhlásený v MR.
- starostka informovala poslancov o možnosti podania žiadosti o dotáciu na MF SR . OZ sa dohodlo že
účel dotácie bude rekonštrukcia verejného osvetlenia
- poslankyňa Sedmáková navrhla, aby sa starostka informovala v Informačno-poradenskom centre
v Banskej Bystrici , možností týkajúcich sa získania dotácií pre obec

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zástupkyňa starostky
zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť .

Overovateľ:

ukončila zasadnutie Obecného

Klára JOCHLÍKOVÁ

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

Anna OČOVSKÁ

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

Zapisovateľ:

Martina STANKOVÁ

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

Starostka obce:

Anna BABIAKOVÁ
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