Zápisnica
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 03.augusta 2015 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Ján Bartík, Klára Jochlíková, Anna Očovská, Peter Molnár , Lenka Sedmáková,
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. Nákup pozemkov po MK
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 4. 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, vyhlásila zasadnutie
obecného zastupiteľstva za spôsobilé uznášať sa vo všetkých bodoch rokovania. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia. Poslanci navrhnutý program schválili. (5z5)

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : : Ján Bartík, 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 5 , proti: 0, zdržali sa: 0

2.Kontrola uznesenia
Na 3. Obecnom zastupiteľstve konanom 21.6.2015 boli prijatých 5 uznesení od 21 po 25
22/2015

OZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole ak

záverečnému účtu
23/2015 – OZ schválilo ZU obce Uňatín za rok 2014 a prídel do RF
24/2015- OZ zobralo na vedomie správu o vykonanom audite
25/2015 – pod týmto uznesením OZ schválilo VZN č.2/2015 o preverovaní oznámení
protispoločenskej činnosti
K uvedeným uzneseniam neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky. Na
základe uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie. (5 z 5)
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
a/berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 21.6.2015 (5 z 5)

3. Nákup pozemkov pod MK.
Starostka obce informovala o doteraz vykonaných krokoch týkajúcich sa odkúpenia pozemkov
pod MK . Informovala že dohoda bola obojstranná . Po rozprave Obecné zastupiteľstvo prijalo
nasledovné
Uznesenie č. 27/2015.
Obecné zastupiteľstvo Obce Uňatín
Schvaľuje v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. kúpu nehnuteľností:
- Časť parcely registra E č.61,diel č.4o výmere 86 m2, od Ing. Jozefa Sedmáka, nar.28.7.1978
bytom Uňatín č.6,96241 Uňatín

-časť parcely registra E č.312, diel č.5 o výmere 123 m2, od Jozefa Konôpku nar,20.12.1957
a jeho manželky Anny Konôpkovej, nar.14.4.1967, obidvaja bytom Uňatín č.5, 962 41 Uňatín
- časť parcely registra E č. 313/1, diel č.6 o výmere 129 m2, od Dany Bartíkovej, nar.13.7.1991
a Pavla Bartíka, nar.3.10.1993, obidvaja bytom Uňatín č.60, 962 41 Uňatín
- časť parcely registra E č. 314/1, diel č.7 o výmere 143 m2, od Pavla Moniša nar.18.1.1954
bytom Uňatín č.2, 962 41 Uňatín
Diely tvoriace predmet kúpy boli zamerané geometrickým plánom č.47843632-76/2015,
vyhotoviteľa Martin Lauroško GeoPlanML, a to za účelom majetkoprávneho vysporiadania
miestnej komunikácie v KU Uňatín, v prospech obce. (5 z 5)
- Súhlasí s dohodnutou cenou za odkúpenie pozemkov vo výške 0,10€/m2

4. Rôzne
- V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015 :
- povolené prekročenie výdavkov pokrytých z prebytku príjmov na :
spolufinancovanie dotácie z MF SR vo výške 700 € a dotácie VUC BB 60 €, náklady na výkup
pozemkov vo výške 500€ a predbežné výdavky na nákup stavebného materiálu na výstavbu
chodníka vo výške 1000€ ,
-

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí príjmov

Dotácia MF SR vo výške 6900,-€ výdavky vo výške 6900€, dotácia z VUC 400€ výdavky vo výške
400€, dotácia z PPA úhrada nákladov na výstavbu internetu vo výške 150 000€ bola použitá na
splátku úveru. Celkový návrh rozpočtového opatrenia tvorí prílohu zápisnice.
k uvedenému bodu OZ prijalo nasledovné

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Uňatín
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2015 (5 z 5)

-Starostka predložila poslancom OZ na schválenie novo vypracovaný PHSR .Dokument
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Uňatín na roky 2014-2020“ (ďalej len
PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným
programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je
prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR
obce Uňatín sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na
sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru.

Starostka dala hlasovať o spracovaní

uvedeného dokumentu
Poslanci OZ po rozprave prijali nasledovné

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Uňatín
Schvaľuje spracovanie PHSR na roky 2015 - 2020 (5 z 5)

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