Zápisnica
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 28.09. 2017 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

Anna Očovská , Klára Jochlíková , Lenka Sedmáková, Ján Bartík

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. Rôzne
4. Diskusia
5. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 15. 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 . Ďalej
starostka obce uviedla, že pozvánka s programom ktorý je predmetom rokovania OZ bola
poslancom doručená osobne
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Pripomienky na doplnenie
alebo zmenu neboli vznesené. Starostka dala hlasovať o predloženom návrhu programu
rokovania hlasovať. (4zo4)
Obecné zastupiteľstvo
prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 79/2017
Obecné zastupiteľstvo program rokovania 15 zasadnutia OZ. (4 zo 4)
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 14. OZ konanom 28.6.2017 boli prijaté uznesenia od č. 75Uznesenie č. 75/2017 Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2016ň
B) berie na vedomie správu nezávislého audítora
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.

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 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie č.78/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č. 1/2017
za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Nikto nemal pripomienky k uvedenému bodu Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesení na
vedomie.

3,Rôzne
-Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZNč.2/2017 o vylepovaní plagátov v obci Uňatín
týkajúci sa volieb. OZ bez pripomienok prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.80/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č.2/2017 o vylepovaní plagátov

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka obce predložila OZ na schválenie návrh VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb. K predloženému návrhu VZN prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 81/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Starostka obce predložila OZ Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. Jedná sa o úpravu položiek na úrovni
príjmov navýšenie o sumu 842€ , na úrovni bežných výdavkov o sumu 1991,80 a kapitálové výdavky
zvýšenie o sumu 2000€ na projektovú dokumentáciu, geometrický plán- výškové zameranie na
vybudovanie detského ihriska

Podrobný návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 obce je prílohou zápisnice .
Uznesenie č. 82/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
-Starostka obce informovala poslancov OZ s možnosťou podania výzvy z podopatrenia 7.4 na
vybudovanie detského ihriska v miestnom parku. Problém je, že sú tam nevysporiadané
pozemky , ktoré bude potrebné od majiteľov odkúpiť, alebo zatiaľ uzatvoriť zmluvu
o dlhodobom prenájme. Poslanci súhlasili a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 83/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín súhlasí s vysporiadaním pozemkov .

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie č. 84/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín súhlasí s podaním žiadosti o dotáciu z PPA podopatrenie 7.4 na

investície do vytvárania zlepšenia alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo so zámerom – vybudovanie detského ihriska.
za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť .
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