Zápisnica
z štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 28.06. 2017 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

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

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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k ZU
4. Schválenie Záverečného účtu obce Uňatín za rok 2016
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 14. 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, ktoré doplnila o bod 3 a 4. Poslanci navrhnutý program
schválili. (5z5)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Lenka Sedmáková, Anna Očovská
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Ján Bartík, Klára
Jochlíková,
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 13. OZ konanom 26.4.2017 boli prijaté uznesenia od č. 69-74
- Uznesenie č.69/2017- Kontrola uznesení
- Uznesenie č.70/2017- Schválenie preplatenie nákladov za nové vodomery občanmi obce
- Uznesenie č.71/2017- Schválenie akcie Deň detí a Deň matiek
- Uznesenie č. 72/2017- Berie na vedomie správu HK
- ruší uznesenie č.63/2017- pre nesúlad so skutočnosťou podľa vyjadrenia HK
- Uznesenie č. 73/2017 – súhlasí s navýšením rozpočtu na DHZ o sumu 700€na zakúpenie potrebného
náradia
-Uznesenie č. 74/2017 – schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesení na vedomie.

3. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.
Stanovisko k Záverečnému účtu predniesla hlavná kontrolórka obce Ing.Behanovská a doporučila
schváliť Záverečný účet obce bez výhrad.
Starostka obce prečítala správu nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Uznesenie č. 75/2017
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2016
B) berie na vedomie správu nezávislého audítora

4. Schválenie záverečného účtu obce Uňatín
Starostka obce oboznámila OZ so Záverečným účtom obce . Informovala prítomných o plnení rozpočtu,
stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016. Ďalej informovala o hospodárení obce t.j. rozdielom medzi
príjmami a výdavkami kde vznikol prebytok vo výške 5422,92€. Finančné prostriedky budú po schválení
OZ použité na tvorbu rezervného fondu. Celkovo zhodnotila hospodárenie obce za rok 2016
a poukázala na prebytok ktorý vznikol aj poukázaním vyššieho výnosu podielových daní zo strany štátu.
Po rozprave OZ prijalo nasledovné uznesenie.
Uznesenie č.76/2017
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Záverečný účet obce Uňatín za rok 2016 bez výhrad
b) schvaľuje použitie prebytku v sume 5422,90€, zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu obce.

za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0
5. Rôzne
Starostka obce predložila cenovú ponuku na oporný múr v cintoríne od firmy HONT-stav s.r.o.
Krupina v dvoch verziách. K predloženým nákladom je potrebné zohľadniť výkopové práce na
uloženie kábla VO, stĺpy a svietidlá. Poslanec pán Bartík nesúhlasil s kolmým múrom , navrhol
aby bol postavený šikmo k svahu. Starostka sa k tejto verzii nevedela vyjadriť a navrhla ešte
jedno stretnutie s pánom Ličkom.

Starostka obce predložila ďalšiu vysúťaženú cenovú ponuku od pána Gregáňa na rozšírenie
verejného osvetlenia. Poslanci už nemali žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie
Uznesenie č.77/2017
A, Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním – rozšírením verejného osvetlenia v obci .
B, Schvaľuje výdavkovú kapitálovú položku 717 001 vo výške 3070€
za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka oznámila OZ, že obec má schválenú dotáciu z VUC vo výške 800€ na opravu kríža –
pomníka padlým v I. sv. vojne . Oslovila pána Jána Mohylu o vypracovanie návrhu a cenovej
ponuky.
Poslancom bol predložený návrh VZN o verejnom obstarávaní v zmysle novelizovaného
zákona č. 93/2017 Z.z. platný od 1.6.2017. K uvedenému OZ prijalo nasledovné
Uznesenie č.78/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č. 1/2017
za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0
6. Diskusia
Starostka informovala :
-že boli zakúpené riady do požičovne – taniere, misky, naberačky pre 120 osôb. Ešte je
potrebné zakúpiť prípitkové poháre.
-obec zakúpila 30 ks vodomerov na výmenu
-Poslankyňa pani Sedmáková navrhla aby bol každý kto vykoná nejakú prácu pre obec
finančne odmenený, riešiť cez DoVP / Korčok Miroslav 20€ za kosenie /, poukázala na
oznamovaciu tabuľu pri autobusovej zastávke- žiada si nový náter.
- Kontrolórka pani Ing. Behanovská upozornila na poškodený kríž pred dedinou, taktiež
poukázala na neplatičov, aby ich obec vyzvala v zmysle zákona.
- poslanec Peter Molnár navrhol aby sa pri obecnom úrade vymenilo svietidlo za LED

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