Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo
dňa 10.decembra 2015 na Obecnom úrade Uňatín
Prítomní:
Poslanci : Ján Bartík, Anna Očovská, Peter Molnár , Lenka Sedmáková,
Starostka obce : Anna Babiaková
Hlavný kontrolór obce:
Ospravedlnení : Klára Jochlíková
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 6. 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, 1 poslankyňa
ospravedlnená a 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 : : Peter Molnár, Ján Bartík
Do návrhovej komisie pre prípravu a úpravu uznesení boli zvolená: Anna Očovská, Lenka
Sedmáková
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 5. Obecnom zastupiteľstve konanom 30.10.2015 boli prijatých 5 uznesení od 30 po 34
30/2015 OZ zobralo na vedomie správu o kontrole uznesení
31/2015 – OZ schválilo Dodatok č.4 o zriadení SOU
32/2015 – OZ schvaľuje príspevok na Mikulášske balíčky vo výške 3€ pre deti s trvalým
pobytom v Uňatíne a 2 € pre deti ktoré tu majú starých rodičov.
33/2015 - OZ súhlasilo s odpustením poplatku na nájom a spotrebovanú energiu počas plesu
ktorý 30.1.2016 organizuje mládež.
34/2015 – OZ súhlasilo so začatím prípravy projektov z eurofondov . Projekty sú zamerané na
Rekonštrukciu MK a rekonštrukciu Domu smútku a jeho okolia.
Zo strany poslancov k uvedeným uzneseniam neboli vznesené žiadne pripomienky. Na základe
uvedeného prijalo obecné zastupiteľstvo nasledovné uznesenie. (4 z 4)
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
a/berie na vedomie správu o plnení prijatých uznesení z obecného zastupiteľstva konaného
dňa 30.10.2015 (4 z 4)

3, Schválenie VZN
Poslancom OZ boli predložené návrhy VZN obce Uňatín platné od 1.1.2016 po rozprave boli
prijaté nasledovné uznesenia
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
-Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia o dani z nehnuteľnosti pre rok 2016. (4 zo 4)
Uznesenie č. 37/2015 o poplatku za kom.odpady
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:
-Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady pre rok 2016.
(4 zo 4)
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo Uňatín:

-Schvaľuje Všeobecné záväzné o nakladaní s komunálnym odpadom , drobným stavebným
odpadom, objemným odpadom . (4 zo 4)
Uznesenie č. 39/2015
-Schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia o číslovaní stavieb. (4 zo 4)
dňa 30.10.2015 (4 z 4)
4. Prejednanie návrhu rozpočtu obce Uňatín na roky 2016-2017-2018. Rozpočet bol
predložený ako prebytkový. Po rozprave prijalo OZ nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo Uňatín
a, schvaľuje Rozpočet obce Uňatín na rok 2016 (4 z 4)
b, berie na vedomie Rozpočet na roky 2017- 2018 (4 z 4)
c, ukladá Obci Uňatín jeho dodržiavanie v príjmovej i výdavkovej časti

5, Rôzne
-starostka hovorila o príprave Silvestrovskej zábavy a spolu s poslancami sa dohodli na
občerstvení . Poľovné združenie dodá mäso na guľáš a ostatné ingrediencie zakúpi obec. Na
občerstvenie kávu, cukor, šampanské a minerálku. Hudba je dohodnutá za 200€.
odpadom, objemným odpadom . (4 zo 4)
Uznesenie č. 41/2015
-Súhlasí s konaním Silvestrovskej zábavy. (4 zo 4)
-od poslancov bol návrh na vybudovanie detského ihriska , navrhli aby obec odkúpila pozemky
na parc. č.
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce jednaním s majiteľmi pozemkov parc. č.

Starostka na záver OZ zhodnotila uplynulý rok 2015 poďakovala poslancom za spoluprácu
popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov , všetko dobré do nového roka a ukončila
zasadnutie OZ.
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