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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 30. 04. 2021 v zasadačke Obecného úradu Uňatín. 

 

Prítomní:   poslanci z 5 prítomných 5 

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

Trojáková 

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

Trojáková 

Starostka obce : Bc. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :   

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Vyhodnotenie OVS predaja nehnuteľností 

3. Cenové ponuky na investičné práce  

4. Obecné pozemky užívané obyvateľmi  

5. Rozpočet 

6. Ukončenie 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne konaného dňa 30.04.2021 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 5 z 5, čo je 5/5 všetkých poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov 

zápisnice navrhla poslancov Mgr. Mária Trojakovú a Bc. Katarína Sliacka. 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje zvoliť:  

za členov komisie : Jána Bartíka a Annu Očovskú. 

Hlasovanie číslo 1: Voľba návrhovej komisie  

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

ktorej boli navrhnutý. 
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Počet prítomných: 5   Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

 

Schválenie programu zasadnutia  

Starostka obce prečítala program zasadnutia podľa pozvánky. Starostka obce dala hlasovať 

o programe zasadnutia OZ.  

 

Hlasovanie číslo 2: Program rokovania  

Poslanci OZ schvaľujú navrhovaný program rokovania.  

Počet prítomných: 5   Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

 

2. Vyhodnotenie OVS predaja nehnuteľností 
Starostka obce predložila poslancom OZ výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-

E, par. č. 549, k.ú. Uňatín na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 549, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde súťaž vyhral 

uchádzač Adam Plachý, trvale bytom Medovarce 43. 

Uznesenie č. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-

E, par. č. 549, k.ú. Uňatín na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 549, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde súťaž vyhral 

uchádzač Adam Plachý, trvale bytom Medovarce 43.  

Počet prítomných: 5   Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

OZ prerokovalo výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-E, par. č. 550, k.ú. Uňatín, 

ktoré predložila starostka obce na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 550, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde súťaž vyhral 

uchádzač Adam Plachý, trvale bytom Medovarce 43. 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-

E, par. č. 550, k.ú. Uňatín na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 550, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde súťaž vyhral 

uchádzač Adam Plachý, trvale bytom Medovarce 43.  

Počet prítomných: 5  Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

OZ prerokovalo výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-E, par.č. 551, k.ú. Uňatín, 

ktoré predložila starostka obce na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 551, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde sa do súťaže 

nezapojil žiaden uchádzač.  
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Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky OVS na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-

E, par. č. 551, k.ú. Uňatín na základe „Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia 

predložených ponúk OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom 

predaja pozemku KN-E parcelné číslo 551, k.ú. Uňatín“ zo dňa 26.03.2021, kde sa do súťaže 

nezapojil žiaden uchádzač.  

Počet prítomných: 5   Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

 

3. Cenové ponuky na investičné práce 
Na základe uznesenie č. 8/2021 starostka obce zaslala dopyt na cenové ponuky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie obecnej budovy súpisné č. 49 vo 

vlastníctve obce a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy súpisné č. 48 vrátane 

odvodnenia budovy. Z troch oslovených subjektov prišla 1 cenová ponuka, ktorá tvorí prílohu 

č. 1 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie 

obecnej budovy súpisné č. 49 vo vlastníctve obce a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 

budovy súpisné č. 48 vrátane odvodnenia budovy podľa cenovej ponuky zo dňa 18. 04. 2021 

od Ing. Arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica.  

Počet prítomných: 5   Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

 

4. Obecné pozemky užívané obyvateľmi 
Starostka obce informovala poslancov OZ o opätovnej ústnej žiadosti od Ing. Andrej Alakša 

o odkúpenie pozemkov KN-E parc. č. 387 a parc. č. 388, k.ú. Uňatín, ktoré sú vo vlastníctve 

obce Uňatín, uvedené pozemky plánuje Ing. Andrej Alakša využívať ako pastviny pre 

hospodárske zvieratá. Starostka obce oboznámila poslancov s lokalizáciou predmetných 

pozemkov a následne o zámere a príčinách kúpy predmetných pozemkov informoval OZ aj 

Ing. Andrej Alakša, ktorý bol prítomný na zasadaní obecného zastupiteľstva.  

 

Obecné zastupiteľstvo si vypočulo dôvody zámeru kúpy  predmetných parciel od Ing. Andreja 

Alakšu a navrhlo žiadateľovi, že pokiaľ budú súhlasiť majitelia susedných pozemkov  p. 

Turáková Alakšová a p. Turák s predmetom predaja a nájdu spoločnú dohodu pri kúpe 

a vysporiadaní užívaných obecných pozemkov, aby túto dohodu písomne doručili na obecný 

úrad Uňatín a obecné zastupiteľstvo tento návrh ďalej prerokuje a vyjadrí sa k nemu.  

5. Rozpočet 
Hospodárka obce pripravila zmeny rozpočtu oproti schválenému rozpočtu, s ktorými 

oboznámila starostka obce OZ a o zmene rozpočtu dala hlasovať.  

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto 

zápisnice.  
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Počet prítomných: 5    Za: 5    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

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

6. Ukončenie 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu, starostka obce poďakovala prítomným a ukončila 

zasadnutie OZ Uňatín. 

Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Cenová ponuka 

4. Návrh zmien rozpočtu 

 

Bc. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 03. 05. 2021 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Mgr. Mária Trojaková  v.r. 

II. overovateľ Bc. Katarína Sliacka  v.r. 

 


