Zápisnica
zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa
konalo dňa 11.12. 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. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018-2019-2020
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 17. 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. 87/2017

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 17 zasadnutia OZ. (4zo 4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Jochlíková Klára , Anna Očovská
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená:
Sedmáková,

Peter Molnár, Lenka

Voľba návrhovej komisie a zapisovateľky OZ sa konala hlasovaním :
za 4, proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesení : Na 16. OZ konanom 16.11.2017 bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.86/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín súhlasí s podaním žiadosti o dotáciu na VUC BB.

3. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Uňatín na roky 2018-2019-2020.
Rozpočet bol predložený ako prebytkový. Po rozprave prijalo OZ nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 87/2017
Obecné zastupiteľstvo Uňatín
a, schvaľuje Rozpočet obce Uňatín na rok 2018 (4 zo 4)
b, berie na vedomie Rozpočet na roky 2019- 2020 (4 zo 4)
c, ukladá Obci Uňatín jeho dodržiavanie v príjmovej i výdavkovej časti (4zo 4)

4. Rôzne
- Starostka obce informovala o opravenej streche na budove starého úradu a Jednoty. Náter budovy
sa bude riešiť v ďalšom roku.
- Starostka informovala poslancov o tom že nestihla podať žiadosť na vybudovanie detského ihriska
z Programu rozvoja vidieka nakoľko sa nestihli vysporiadať vlastnícke vzťahy. K uvedenému poslankyňa
p .Očovská povedala, aby sme aspoň nejakú plochu vytvorili pre deti, kde by mohli byť v bezpečí
nakoľko sa stále hrajú na ceste.

5. Diskusia
- poslankyňa p. Očovská znovu upozornila na prerastené stromy jednak pri bývalej MŠ aj pod KD.
Starostka povedala, že Mestský podnik služieb o tom vie len musí byť vhodný čas na opiľovanie.
Pripomenula, aby sa plagát na Silvestra urobil skôr aj pozývať obyvateľov v miestnom rozhlase viackrát.
- poslankyňa p. Sedmáková hovorila o novom krbe do sály, aby sa zistili cenové ponuky, pripomenula
za vysporiadanie pozemkov pod detským ihriskom , tiež upozornila na vykopanú jamu , ktorá je plná

vody. Starostka povedala, že je označená páskami a nakoľko je veľmi zamrznutá zem nie je možné ju
zahrnúť.
- pani Sedmáková hovorila o plese, ktorý bude 27.1.2018, aby usporiadateľky zaplatili náklady na
spotrebovanú el. energiu a zapožičaný riad. Konkrétne sa suma odsúhlasí na ďalšom OZ .
- hlavná kontrolórka p. Ing. Behanovská pýtala sa hospodárky obce na neplatičov daní a poplatkov.
Hospodárka obce prečítala neplatičov i sumy ktoré dlhujú obci. Navrhla, aby sa niektorým určil
splátkový kalendár a ďalej postupovalo v zmysle platných predpisov

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva
a poďakovala prítomným za účasť a popriala pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Overovateľ:

Klára JOCHLÍKOVÁ
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Zapisovateľka:

Martina STANKOVÁ
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Starostka obce:

Anna BABIAKOVÁ
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