Zápisnica
zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa
konalo dňa 16.11. 2017 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

Anna Očovská , Klára Jochlíková , Lenka Sedmáková, Ján Bartík, 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. Rôzne
4. Diskusia
5. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 16. 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 . 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. (5zo5)
Obecné zastupiteľstvo
prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 85/2017
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 16 zasadnutia OZ. (5 zo 5)

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Lenka Sedmáková, Anna Očovská
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Klára Jochlíková, Peter
Molnár Lenka Sedmáková, Anna
návrhovej komisie a zapisovateľku OZ sa konala hlasovaním :
za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesení : Na 16. OZ konanom 28.11.2017 boli prijaté uznesenia od č. 80-84
Uznesenie č.80/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č.2/2017 o vylepovaní plagátov

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie č. 81/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje VZN č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
Uznesenie č. 82/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017

za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0
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
Nikto nemal pripomienky k uvedenému bodu Obecné zastupiteľstvo zobralo kontrolu uznesení na
vedomie.

3 . Rôzne
Starostka obce informovala o kultúrnej akcii Mikuláš. Poslanci sa dohodli že sa zakúpia balíčky pre
deti v hodnote 5€. Pre tie deti ktoré nie sú z našej, obce ale tu majú starých rodičov doplatia po 1 eure.
Obec zabezpečí občerstvenie – slané a sladké pečivo, džúsy, minerálka, káva pre rodičov a pre deti
ktoré vystupujú zakúpiť veľké čokolády. Termín 10.12.2017 o 15 hod.
Finančné prostriedky sú rozpočtované na položke 637001.
-Do konca novembra môže obec požiadať o dotáciu z VUC Banská Bystrica. Starostka navrhla aby sa
požiadalo o vybudovanie plochy pred obecným úradom s osadením informačnej tabule.
Poslanci súhlasili a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 86/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín súhlasí s podaním žiadosti o dotáciu na Banskobystrický samosprávny
kraj.

za 5 , proti: 0, zdržali sa: 0

4. Diskusia
- starostka hovorila o stromoch pod cintorínom ktoré zasahujú do cesty a tým znemožňujú
prechod väčšími autami. Sťažovali sa zamestnanci firmy Márius Pedersen.
- hlavná kontrolórka :
-sa pýtala na neplatičov – obec poslala výzvy
-pripomenula aktualizáciu hrobových miest
-pripraviť do budúceho OZ zoznam zostávajúcich neplatičov
-upozornila na možnosť podania žiadosti o dotáciu zo Zeleného fondu

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

Overovateľ:

ukončila zasadnutie Obecného

Lenka SEDMÁKOVÁ

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

Anna OČOVSKÁ

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

Zapisovateľka:

Martina STANKOVÁ

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

Starostka obce:

Anna BABIAKOVÁ

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

