Zápisnica
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 26.04. 2017 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

Anna Očovská , Klára Jochlíková , Lenka Sedmáková, Peter Molnár

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

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 13. 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 : Klára Jochlíková, Peter Molnár
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Lenka Sedmáková, 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 12. OZ konanom 2.3.2017 boli prijaté uznesenia od č. 65-68
- Uznesenie č.65/2017- Kontrola uznesení
- Uznesenie č.66/2017- Schválenie plánu zasadnutí

- Uznesenie č.67/2017 –Investičné práce – OZ zobralo na vedomie
- Uznesenie č.68/2017 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
K uvedenému bodu Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo berie kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie (4 zo 4)

3. Rôzne
- starostka informovala o potrebnej ďalšej výmene vodomerov v obci. Nakoľko by to zasiahlo do
rozpočtu poslanci navrhli, aby sa vodomery občanom fakturovali aj s poplatkom za plombovanie
vodomerov.
K uvedenému prijalo OZ nasledovné uznesenie :
Uznesenie č. 70/2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e, aby náklady na osadenie a plombovanie nového vodomeru
znášali občania .
Hlasovanie (4 zo 4)
-starostka obce hovorila o Dni matiek, aby sa pripravil tak ako po iné roky v sobotu . Poslanci súhlasili
a určili termín na 13.5.2017 o 18 hod. Navrhli nákup darčekov spoločne v sume 5 EUR za 1 darček,
občerstvenie zákusky, prípitok, káva, voda.
Deň detí bude dňa 4.6.2017 – miesto sa ešte dohodne podľa počasia. Deťom sa zakúpia sladkosti ,
malé odmeny , špekačky na opekanie , minerálna voda.
K uvedenému prijalo OZ nasledovné uznesenie :

Uznesenie č.71/2017
Obecné zastupiteľstvo: schvaľuje akciu Deň matiek a Deň detí . Súhlasí so zakúpením darčekov pre
matky v hodnote 5€ a pre deti 5€ na jedno dieťa.
Hlasovanie (4 zo 4)

4.Diskusia
- Hlavná kontrolórka Ing. Behanovská prečítala správu o vykonanej kontrole – je prílohou zápisnice .
Vytkla nečinnosť predsedov schválených komisií , nie sú zápisy a je potrebné doplniť členov komisií.
Následne starostka obce po oboznámení s kontrolnými zisteniami uviedla, že nie so všetkými súhlasí
ale aj napriek tomu dôjde v stanovenom termíne k náprave. Po rozprave poslanci OZ prijali nasledovné
uznesenia:

Uznesenie č. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo v obci Uňatín
A, b e r i e n a v e d o m i e Zápis o vykonaní kontroly HK
B, r u š í uznesenie č. 63/2017 – pre nesúlad so skutočnosťou podľa vyjadrenia HK
-Ing. Jozef Sedmák predseda DHZ požiadal o navýšenie rozpočtu pre DHZ Uňatín o 700€, ktoré sa
prihlásilo do okresnej súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Finančné prostriedky budú použité na
zakúpenie potrebného vybavenia pre mužstvo- rozdeľovač, prúdnica, opasky, rovnošaty.
K uvedenému prijalo OZ nasledovné uznesenie :

Uznesenie č.73/2017
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s navýšením rozpočtovej položky 03.2.0. 633006 o sumu 700€ zakúpenie potrebného náradia pre DHZ Uňatín.
Hlasovanie : (4 zo 4)
-Starostka obce predniesla návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017- je prílohou zápisnice . Navyšovali
sa jednak príjmové položky o sumu 838,80€ a výdavkové položky o sumu 1592,50€ , ktoré budú vykryté
prebytkom rozpočtu. Po rozprave poslanci OZ prijali nasledovné uznesenie

Uznesenie č.74/2017
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Hlasovanie (4 zo 4)
-poslankyňa pani Očovská pripomenula, že by bolo potrebné doviesť piesok na detské pieskovisko a
skrášliť okolie. Ďalej pripomenula opravu rigolov v ulici a opravu priepustu k rodinnému domu p.
Sliackeho, p.Balku
- HK navrhla urobiť prieskum trhu – na uvedené práce
- poslanec Molnár navrhol, aby sa zabudovali železné mreže pred priepusty, aby sa tak zabránilo
zaneseniu priepustu, a vybudovanie odrážky v ceste
- AQUATRADE Zvolen– spoločnosť spravila cenovú ponuku na dezinfekciu pitnej vody v studni Starý
háj. Starostka oboznámila poslancov s uvedenou ponukou Po rozprave skonštatovali, že s uvedeným
zariadením OZ nesúhlasí.
- poslankyňa pani Očovská sa informovala čo s finančnými prostriedkami na Rezervnom fonde .Bolo by
potrebné, aby ich obec investovala k vytváraniu podmienok pre demografický nárast obyvateľstva v
obci
- poslankyňa pani Sedmáková sa vyjadrila k RF , že finančné prostriedky strácajú rokmi hodnotu a je
pre obec výhodnejšie požiadať o úver .
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť .
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