Zápisnica
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa
konalo dňa 08.03. 2018 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci :

Anna Očovská , Lenka Sedmáková, Peter Molnár, Ján Bartík

Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária Behanovská
Ospravedlnení :

Klára Jochlíková ,

Občania obce: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie plánu zasadnutí OZ
4. Plán investičných prác na rok 2018
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 18. 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. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania 18 zasadnutia OZ. (4zo 4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ján Bartík, Anna Očovská
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená:
Sedmáková,

Peter Molnár Lenka

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

2.Kontrola uznesení : Na 17. OZ konanom 11.12.2017 bolo prijaté uznesenie
č. 88/2017 ktorým OZ schválilo rozpočet na rok 2018-2019-2020

3. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila poslancom plán zasadnutí OZ na rok 2018. Termíny plánovaných zasadnutí
sa v prípade nepredvídaných udalostí posunú po dohode s poslancami. K tomuto bodu Obecné
zastupiteľstvo prijalo nasledovné
Uznesenie č. 90/2017
Obecná zastupiteľstvo Uňatín schválilo plán zasadnutí OZ na rok 2018. (4zo 4)

4. Plán prác na rok 2018.
Starostka obce zhodnotila plánované akcie za rok 2017 a navrhla, aby sa naplánované práce
ktoré sa nestihli zrealizovať presunuli do tohto roka. Sú to
- tabuľa pri autobusovej zastávke aj tabuľa pri vstupe do obce , je potrebné vykonať nový náter
- opraviť kríž za dedinou a dokončiť kríž v cintoríne
- opíliť stromy pri budove bývalej škôlky aj pod budovou OcU /povolenie na výrub je schválený/
- vysporiadanie pozemkov
- chodník nad Osláčovými – cestu popri chodníku vysypať asfaltom alebo betónom
- ak bude úspešná žiadosť z PPA na rekonštrukciu ciest , obec by z rezervného fondu
zrekonštruovala i ďalšie MK
- výmena časti vodovodného potrubia a hlavného vodomeru v rezervoáre
- poslankyňa Sedmáková- odstrániť poškodenú stavbu/ bývalé šatne/ na futbalovom ihrisku
a postaviť tam nový altánok- starostka upozornila , že hoci sú to súkromné pozemky sú
v užívaní RD Bzovík a bude potrebné povolenie od nich.
Po rozprave poslanci prijali nasledovné
Uznesenie č. 91/2018
Obecné zastupiteľstvo zobralo plán investičných prác na vedomie. Nerozpočtované akcie sa
budú odsúhlasovať jednotlivo. (4zo 4)

5. Rôzne
- Starostka informovala o možnosti podať žiadosť na MF SR . Po rozprave poslanci súhlasili
s podaním žiadosti na výmenu LED svietidiel verejného osvetlenia ktoré by mali do obci
priniesť úsporu energií.
- Starostka obce predložila na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 na výdavkových
položkách ktoré budú pokryté z prebytku bežného rozpočtu.
Uznesenie č. 92/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.1/2018 . (4zo 4)

6. Diskusia
- Ing. Jozef Sedmák, požiadal o dotáciu pre DHZ na nákup požiarnej nádrže, sacieho koša vo
výške 540€.
Uznesenie č.92/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup požiarnej nádrže, sacieho koša pre DHZ Uňatín vo
výške 540€. . (4zo 4)
-Starostka informovala o Dni zeme, ktorý by obec organizovala spolu s poľovným združením
Dolina , ktorý majú záujem o túto akciu. Poslanci sa dohodli na termíne -14.4.2018. Propagáciu
bude potrebné zabezpečiť jednak plagátmi a vyhlasovaním v MR. O občerstvenie sa postará
OcU / špekačky, chlieb, pitie/
-poslankyňa A. Očovská hovorila, že je potrebné vymeniť piesok na detskom pieskovisku

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

Overovateľ:

Ján BARTÍK

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

Anna OČOVSKÁ

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

