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Zápisnica  

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 28.03.2020 v sále Kultúrneho domu 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. Zmluvné podmienky dodávky vody z VV 

3. Úprava rozpočtu 

4. Predaj, kúpa majetku - zásady 

5. Rôzne 

6. Ukončenie  

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne otvorila a viedla starostka 

obce Lenka Sedmáková,  

za dodržania prísnych hygienických podmienok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie 

v SR s ohľadom na pandémiu spôsobenú COVID -19 podľa odporučení hlavného hygienika SR 

(zasadanie sa konalo v sále KD, aby bol zabezpečený odstup min. 2 metre medzi poslancami, 

starostkou a kontrolórkou, prítomní mali rúška na prekrytie dýchacích ciest, v sále boli pre 

každého k dispozícii rukavice) 

a 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 
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a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice určila poslancov Ing. Jozefa 

Sedmáka a Jána Bartíka. 

 

Starostka obce toto zasadnutie zvolala po naplánovanom a zverejnenom zvolaní OZ v termíne 

15. marca 2020, kedy bolo zasadnutie zrušené a nebolo zvolané, kvôli vyhláseniu mimoriadnej 

situácii a nejasným odporučeniam ústredného krízového štábu  vzhľadom na zhromažďovanie 

obyvateľov. 

 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje zvoliť:  

za členov komisie : poslancov Mgr. Máriu Trojakovú a Annu 0čovskú 

Hlasovanie číslo 1: Voľba návrhovej komisie  

Poslanci obecného zastupiteľstva hlasujú za to, aby navrhovaný 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 navrhla, aby sa zasadnutie 

riadilo navrhnutými bodmi programu.  

 

Hlasovanie číslo 2: Program rokovania  

Poslanci OZ schvaľujú navrhovaný program rokovania.  

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.  Zmluvné podmienky dodávky vody z VV 

 
Starostka obce informovala poslancov OZ Uňatín o podmienkach dodávky vody z VV v obci 

Uňatín, ktorá je vlastníkom VV. Zmluvné podmienky obsahujú aj zmluvu o dodávke vody 

a reklamačný poriadok, ktoré boli poslancom aj kontrolórke zaslané pred zasadnutím OZ, na 

preštudovanie. Poslanci mali pripomienky k typizovanej šachte, aby bol k zmluvným 

podmienkam priložený aj technický popis a podmienky typizovanej šachty.  

 

Uznesenie č.1/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvné podmienka dodávky vody VV, v znení, ako boli 

zaslané poslancom OZ a kontrolórke, doplnené o tech. podmienky typizovanej šachty.  

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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3. Úprava rozpočtu 
Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie návrh zmeny rozpočtu. 

Uznesenie č.2/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie 1/2020, 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.  

 

4. Predaj, kúpa majetku - zásady 
Starostka obce predložila poslancom OZ vypracované Zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce. 

Uznesenie č.3/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 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. 

 

5. Rôzne 
Starostka obce informovala poslancov OZ o podanej žiadosti o sociálnu službu Jána Hnilicu do 

domova sociálnych služieb Dom svätého Juraja v Haliči.  

Starostka obce navrhla, že domovu sociálnych služieb Dom svätého Juraja bude formou 

dotácie pre DSS  poskytnutý príspevok na prevádzku DSS každoročne, v sume ročných 

podielových daní pripadajúcich na 1 občana, pokým bude Ján Hnilica prihlásený na trvalý 

pobyt na Uňatíne a nebude sa s DSS v Haliči spisovať zmluva o poskytnutí sociálnej služby. 

Uznesenie č.4/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ročnú dotáciu pre DSS Dom svätého Juraja v Haliči v sume 

ročných podielových daní poukázaných obci Uňatín zo štátneho rozpočtu na jedného 

obyvateľa.  

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 žiadosti od ZŠ MŠ Bzovík, ktorá tvorí prílohu č. 4 

tejto zápisnice. 

Uznesenie č.5/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre ZŠ MŠ Bzovík v sume 100 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. 

 

Starostka obce navrhla OZ vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na prácu na dohody 

v roku 2020 v sume 1000 eur. 
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Uznesenie č.6/2020  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť 1000 eur z rozpočtu obce na prácu na dohody v roku 

2020. 

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. 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. 1/2020 

4. Žiadosť od ZŠ MŠ Bzovík 

Bc. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 28. 03. 2020 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Ján Bartík  v.r. 

II. overovateľ Ing. Jozef Sedmák  v.r. 

 


