Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo dňa
21.júna 2015 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Klára Jochlíková, Anna Očovská, Peter Molnár , Lenka Sedmáková
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. Správa Hlavného kontrolóra obce
4. Schválenie Záverečného účtu obce Uňatín za rok 2014
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 3. 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, vyhlásila zasadnutie
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili. (4z4)
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : : Klára Jochlíková, Lenka Sedmáková
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Anna Očovská , Peter
Molnár
Zapisovateľka: Martina Stanková
Voľba overovateľov , členov návrhovej komisie a zapisovateľku OZ sa konala hlasovaním :
za 4 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesenia
Na 2. Obecnom zastupiteľstve konanom 6.3.2015 boli prijatých 5 uznesení od 15 po 20
16/2015
bod a/ – starostka podala informáciu a predložila poslancom návrh GP , ktorým sa rieši
zameranie MK .Informovala o pozemkoch ktoré bude potrebné odkúpiť od terajších majiteľov,
s ktorými je plánované stretnutie. Poslanci po menších úpravách súhlasili s GP.
Bod b/ - uznesením bolo schválený nákup stavebného materiálu na chodník ku kaplnke. Tieto
práce sa posunuli na mesiac júl - august 2015
17/2015 – starostka informovala , o zaregistrovaní obce v OZ MAS ( miestna akčná skupina) –
Hontiansko-Novohradské partnerstvo. OZ odsúhlasilo členské 0,20€ na obyvateľa.
18/2015 :
a/ schválené rozpočtové opatrenie č.1/2015
b/ schválený príspevok na Poľovnícky chodník vo výške 50€
19/2015 týmto uznesením bolo schválené VZN č. 1/2015 Zásady odmeňovania poslancov
v obci Uňatín
20/2015 týmto unesením bola schválená akcia Deň zeme – pre deti i dospelých. Akcia bola
uskutočnená 25.4.2015. S deťmi sa zbieral odpad po obci , vysádzali sa kvety do
namaľovaných črepníkov z pneumatík. Akcia Dňa matiek bola uskutočnená v máji.
K uvedeným uzneseniam neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Na
základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie. (4 z 4)

Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
a/berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 6.3.2015 (4 z 4)
3. Správa hlavej kontrolórky obce
Starostka obce oboznámila prítomných so Záverečným účtom obce za rok 2014, ktorý bol
zverejnený 15 dní pred zasadnutím na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Záverečný
účet bol doručený všetkým poslancom s pozvánkami. Vyzvala Hlavnú kontrolórku obce aby sa
vyjadrila k ZU. Hlavná kontrolórka obce prečítala zápis o vykonanej kontrole účtovných

dokladov, zápisníc OZ poverila starostku odstránením zistených chýb

a vo svojom

stanovisku odporučila obecnému zastupiteľstvo schváliť záverečný účet /4 zo 4/

Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín po prerokovaní
1. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Bc. Márie Behanovskej k návrhu záverečného účtu obce

4. schválenie Záverečného účtu za rok 2014
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín po prerokovaní
Schvaľuje
a, Záverečný účet obce Uňatín za rok 2014 bez výhrad
b, Schvaľuje prídel do Rezervného fondu vo výške 3959,53 €
Starostka obce predniesla správu Nezávislého audítora Ing. Rastislava Seninu, ECOPORA, s.r.o.
Zvolen. Audítor v správe konštatuje že: - „... účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Uňatín k 31.12.2014 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie - správu nezávislého audítora Ing. Rastislava Seninu k účtovnej závierke za
rok 2014 , zo dňa 27.5.2015

5. Rôzne
-Starostka predniesla návrh Zásad o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej
činnosti č.1/2015. po rozprave OZ prijalo nasledovné uznesenie :

Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje VZN č.2/2015 o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti
/4 zo 4/
-Starostka informovala o aktivačných prácach v obci. V obci sú od júla zamestnaní 5
nezamestnaní . V tomto období kosia verejné priestranstvá, zametajú MK, čistia garáty.
V mesiaci júl je naplánované maľovanie okien na dome smútku . V mesiaci august, by sa mali
začať práce na chodníku ku kaplnke.
-Poslankyňa p. Očovská hovorila o čistení a prehĺbení garátov v ulici smerom k RD
-Poslankyňa p. Sedmáková navrhla, aby sa pre deti cez prázdniny otvoril starý obecný úrad ,
kde by deti hrali stolný tenis. Poslanci sa dohodli, že sa im miestnosť pripraví 3.júlový týždeň.

-Poslankyňa p. Sedmáková hovorila o výzve na verejné osvetlenie, aby starostka zistila
podrobnosti . Taktiež navrhla usporiadať pre deti podujatie- s opekaním, športovými hrami.
Predbežne sa OZ dohodlo na september.

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