Zápisnica
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo dňa
30.októbra 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. Rôzne
4. Diskusia
5. Ukončenie

1.Otvorenie
Starostka obce otvorila 5. 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 : : Anna Očovská, Klára Jochlíková
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Ján Bartík, Lenka
Sedmáková
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 4. Obecnom zastupiteľstve konanom 03.08.2015 boli prijatých 5 uznesení od 26 po 29
26/2015 OZ zobralo na vedomie správu o kontrole uznesení
27/2015 – OZ schválilo v súlade so zák.č.138/1991 Zb. kúpu nehnuteľností- pozemkov pod MK
A súhlasí s cenou za odkúpenie pozemkov vo výške 0,10/m2
28/2015- OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2015
29/2015 – pod týmto uznesením OZ schválilo spracovanie PHSR na roky 2015-2020.
K tomuto bodu mala pripomienky pani hlavná kontrolórka, ktorá upozornila na skutočnosť,
že sa neprijali uznesenia k určitým bodom a niektoré pripomienky neboli v zápisnici OZ
zapísané.
Zo strany poslancov k uvedeným uzneseniam neboli vznesené žiadne pripomienky. Na základe
uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie. (5 z 5)
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
a/berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 21.6.2015 (5 z 5)

3. Rôzne
- Schválenie dodatku č.4
Starostka obce prečítala Dodatok č. 4 o zriadení SOU – spoločnej obecnej úradovne č.1/2003
o zriadení spoločnej obecnej úradovne Krupina v znení dodatku č. 1 až 3 . Zmluva je podpísaná
36 obcami a odsúhlasená v znení predmetného Dodatku č.4
Uznesenie č. 31/2015.
Obecné zastupiteľstvo Obce Uňatín schvaľuje Dodatok č. 4 o zriadení SOU (5 z 5)
Starostka informovala o sviatku sv. Mikuláša – akcii pre deti. Spolu s poslancami sa dohodli ,
že obec bude priplácať pre naše deti s trvalým pobytom od 0 do 15 rokov 3€ na jeden balíček
a pre deti, ktoré tu majú starých rodičov obec prispeje 2 €. K tomu obec zabezpečí

občerstvenie pre všetkých – sladké a slané keksy, vodu, čaj, kávu. Na prípravu programu sa
podujala p. Lenka Sedmáková a p. Klára Jochlíková.
Na Silvestrovskú zábavu je zabezpečená hudba za 200€. Na konkrétnom občerstvení sa ešte
poslanci dohodnú.
Uznesenie č. 32/2015.
Obecné zastupiteľstvo Obce Uňatín schvaľuje príspevok na balíčky pre Mikuláša vo výške 3€
pre naše deti a 2 € pre deti ktoré tu majú starých rodičov. (5 z 5)
- starostka informovala o oprave ponorky na ktorej zhorela motorická časť. Čerpadlo sa
odovzdalo do opravy a nahradilo sa staro-novým, ktoré bolo na obecnom úrade v sklade.
Čerpadlo sa dalo odborníkom premerať a keďže vyhovovali parametre mohlo sa zabudovať do
studne. Náklady na opravu boli 700€
- starostka informovala o nákladoch na chodník ku kaplnke. Celkové náklady na stavbu
chodníka boli vo výške 625 €. Výška nákladov pozostáva len za nakúpený materiál. Práce sa
vykonávali svojpomocne.
- starostka informovala o zriadení fitnes klubu v budove č.49/starý OcU/ na ktorý obec dostala
príspevok od VUC BB
- Mládež organizuje v januári 2015 spoločenský ples . Požiadali OZ o odpustenie poplatkov za
sálu .
Uznesenie č. 33/2015.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpustením poplatkov za nájomné a náklady na elektrickú
energiu (5 z 5 )
-starostka informovala Obecné zastupiteľstvo o výzvach z Eurofondov, poslanci sa dohodli
že sa obec zapojí do rekonštrukcií ciest a opravy Domu smútku do výšky rozpočtu 30.000,-€
Uznesenie č. 34/2015.
Obecné zastupiteľstvo

poveruje starostku obce s prípravou projektovej dokumentácie

a ostatých prípravných prác spojených s podaním žiadostí na PPA . (5z5)

4. Diskusia
Hlavná kontrolórka poukázala na nedostatok v zápisniciach, že nie je všetko zaznamenané.
Vytkla starostke , že neinformovala poslancov o výzve na verejné osvetlenie. Navrhla aby
starostka obce pripravila štúdiu k VO a informovala sa do akých projektov sa zapojila naša
obec. Poukázala, že je potrebné v obci zriadiť zberný dvor. Hospodárke OcU sa pýtala na
nedoplatky, ktoré obec vykazuje na daniach.

- Poslanec p. Bartík navrhol, aby sa popri MK pri vybudovali zvodidlá
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva a poďakovala prítomným za účasť .
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