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Zápisnica  

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 22.08.2020 v zasadačke Obecného úradu Uňatín. 

 

Prítomní:   poslanci z 5 prítomných 4 

Poslanci OZ: Ján Bartík, Anna Očovská, Ing. Jozef Sedmák, Bc. Katarína Sliacka, Mgr. Mária 

Trojáková 

Prítomní:  Ján Bartík, Anna Očovská, Ing. Jozef Sedmák, Mgr. Mária Trojáková 

Starostka obce : Bc. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :  Bc. Katarína Sliacka 

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Záverečný účet obce 

4. Zmena rozpočtu obce 

5. Štatútu obce 

6. Plán investičných prác 

7. Dokumentácia CO a Krízového riadenia 

8. Ukončenie 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne otvorila a viedla starostka 

obce Lenka Sedmáková v zmysle § 12, ods.1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ktorá konštatovala, že prítomných poslancov je 4 z 5, čo je 4/5 

všetkých poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhla 

poslancov Annu Očovskú a Mgr. Máriu Trojakovú. 



 

2/5 
 

 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje zvoliť:  

za členov komisie : poslancov Anna Očovská a Mgr. Mária Trojaková 

Hlasovanie číslo 1: Voľba návrhovej komisie  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasujú za to, aby navrhovaní členovia vykonávali funkciu do 

ktorej boli navrhnutý. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

Schválenie programu zasadnutia  

Starostka obce prečítala program zasadnutia podľa pozvánky a dala hlasovať o novom 

programe zasadnutia.  

 

Hlasovanie číslo 2: Program rokovania  

Poslanci OZ schvaľujú navrhovaný program rokovania podľa pozvánky.  

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov.  

 

2. Kontrola prijatých uznesení 

 
Starostka obce informovala poslancov OZ Uňatín plnení prijatých uznesení nasledovne“ 

Uznesenie č. 7/2020 – bola vypracovaná a podpísaná Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, 

Uznesenie č. 8/2020 – odkúpenie pozemku je v jednaní, 

Uznesenie č. 9/2020 a č. 10/2020 – žiadosť bola zamietnutá v aktuálnom znení a navrhnuté 

ďalšie jednanie, 

Uznesenie č. 11/2020 – schválené 

Uznesenie č. 12/2020 – podmienky OVS zverejnené 

Uznesenie č. 13/2020 – komisia schválená 

Uznesenie č. 14/2020 – projektová dokumentácia vypracovaná 

Uznesenie č. 15/2020 – neprebehlo 

Uznesenie č. 16/2020 – prebieha 

Uznesenie č. 17/2020 – schválené 

Uznesenie č. 18/2020 – berie na vedomie 

 

 

3. Záverečný účet obce 

Hospodárka obce vypracovala návrh záverečného účtu obce, ktorý bol zaslaný poslancom OZ 

na preštudovanie.  



 

3/5 
 

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k výsledkom hospodárenia za rok 2019 a záverečnému účtu 

za rok 2019,  

2. schvaľuje 

a) Záverečný účet obce Uňatín za rok 2019,  

b) celoročné hospodárenie obce Uňatín za rok 2019 bez výhrad,  

c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia obce Uňatín za rok 2019 vo výške 20 

385,30 Eur, zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., z ktorého sa 

vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Európskej 

únie, alebo na základe osobitného predpisu:  

 nevyčerpané bežné účelové prostriedky v sume 0,00 Eur,  

 nevyčerpané kapitálové účelové prostriedky v sume 0,00 Eur,  

d) prevod upraveného prebytku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení účelovo 

určených prostriedkov vo výške 20 385,30 Eur do peňažných fondov, a to nasledovne:  

 do rezervného fondu vo výške 100% z upraveného prebytku v sume 20 385,30 Eur. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov 

4. Zmena rozpočtu obce 
Hospodárka obce predložila poslancom OZ na schválenie návrh zmeny rozpočtu. 

Uznesenie č.20/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 3/2020, podľa návrhu, ktorý tvorí 

prílohu č. 3 zápisnice. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov.  

 

 

5. Štatút obce 
Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaní štatútu obce v súlade s platnou 

legislatívou, ktorého návrh bol zaslaný a zverejnený pred zasadaním OZ. 

Uznesenie č.21/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obce Uňatín. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

6. Plán investičných prác 
Poslanci OZ poverili starostku obce na zabezpečenie prác pri vyčistení pozemku KN“C“ 

parcelné č. 49 a 50 k.ú.Uňatín a začatie jednania na odstránenie ohrozujúcej stavby pri 

pozemkoch par. č. 49 a 50, fotografia ohrozujúcej stavby tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
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Poslanci OZ poverili starostku obce na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie 

na pozemok KN“C“ parc. Č. 49 a 50 k.ú. Uňatín na športové a rekreačné účely. 

Uznesenie č.22/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovania projektovej dokumentácie na pozemok KN“C“ 

parc. č. 49 a 50 k.ú. Uňatín na športové a oddychové účely. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ o nevyhovujúcom stave cesty  a potrebe vysypania 

štrkom na účelovú komunikáciu v obci. 

Uznesenie č.23/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu nevyhovujúcej cesty KN-E parc. č. 2542, vysypaním 

štrku a úpravu cesty dodávateľským spôsobom.  

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

Starostka obce informovala poslancov, že most v obci pri rodinnom dome č. 45 nespravuje  

Povodie dolného Hrona ale obec Uňatín. 

Uznesenie č.24/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu mostu pri rodinnom dome dodávateľským 

spôsobom. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo odpredať studňu v Starom háji aj s ponorkou, vzhľadom na to, 

že nie sú splnené zákonne povinnosti na prevádzku studne.   

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať studňu v Starom háji aj s ponorkou. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

 

7. Dokumentácia CO a Krízového riadenia 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s dokumentmi CO a Krízového riadenia a členmi 

Krízového štábu. 

Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dokumentáciu CO a Krízového riadenia. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 
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Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie Krízového štábu obce Uňatín. 

Počet prítomných: 4    Za: 4    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 4/5 všetkých poslancov. 

8. Ukončenie 
Starostka obce poďakovala poslancom OZ a kontrolórke obce za účasť a ukončila zasadnutie 

OZ. 

 

 

  
Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – návrh 

4. Fotografia ohrozujúcej stavby 

 

Bc. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 22. 08. 2020 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Ján Bartík  v.r. 

II. overovateľ Ing. Jozef Sedmák  v.r. 

 


