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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 24. 10. 2022 v zasadačke Obecného úradu Uňatín. 

 

Prítomní:   poslanci z 5 prítomných 5 

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

Trojáková 

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

Trojáková Starostka obce : Ing. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :   

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Vyhodnotenie OVS pozemok p. č. 1634/2 k. ú. Uňatín 
3. Kontrola uznesení 
4. Rôzne  
5. Ukončenie 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne konaného dňa 29. 09. 2022 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 Ján Bartík a Anna Očovská 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje  

za členov komisie : Bc. Katarína Sliacka, PaedDr. Mária Trojaková. 

 

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. 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 pozemok p. č. 1634/2 k. ú. Uňatín  
Starostka obce informovala poslancov OZ o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len 

„OVS“) na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – pozemku C-KN parcelné číslo 1634/2 

KÚ Uňatín, komisia na vyhodnotenie OVS zasadala dňa 24.10.2022 o 17:30.  

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky Obchodnej verejnej súťaže (ďalej ako OVS) 

na prevod nehnuteľnosti pozemku KN-C, par. č. 1634/2, k.ú. Uňatín,  oddelený od parcely E-

KN parc. č. 1685, na základe Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia predložených ponúk 

OVS podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka za účelom predaja pozemku KN-

C parcelné číslo 1634/2, trvalý trávnatý porast o výmere 5000 m², zapísané na LV 318, k. ú.  

Uňatín“ zo dňa 24.10.2022, kde súťaž vyhral uchádzač Poľovné združenie DOLINA, Uňatín 79, 

962 41. Cena predmetu prevodu bola na základe OVS stanovená 0,40 € za m2, čo je 2000,- €, 

slovom dvetisíc euro za 5000 m2.  

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

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

 

3. Kontrola uznesení 
Starostka obce informovala poslancom OZ v akom stave riešenia sú prijaté uznesenia za rok 

2022.  

Uznesenie č. 1/2022 Investičné práce: 

 vybudovanie spevnenej plochy pod mobiliarom oproti obchodu - splnené, 

 revitalizáciu vchodu do dediny na obecnom pozemku C-KN parcela č. 409/9 k. ú. 

Uňatín - splnené, 

 výmenu žalúzii v sále KD – doručené cenové ponuky, 

 vybudovanie stojiska na odpadkové koše pri cintoríne – v riešení, 

 oprava mosta v doline a oprava cesty pri moste - čiastočne vyriešené, 

 rekonštrukcia poškodeného chodníka pri hlavnej ceste – nevyriešené, 

 vybudovanie šatne v KD – vyriešené (zamietnuté projektantom). 

Ostatné uznesenie OZ v roku 2022 boli vykonané. 
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Treba vybudovať ešte stojisko na odpadkové koše pri cintoríne, opraviť most v doline pri 

Korčokových a vykonať rekonštrukciu poškodeného chodníka pri hlavnej ceste. 

Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení. 

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.  

Poslanci OZ vyzvali starostku obce, aby objednala žalúzie do Kultúrneho domu a Obecného 

úradu na základe zaslanej cenovej ponuky v sume 1300,- €. 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce objednať žalúzie do Kultúrneho domu 

a Obecného úradu v sume 1300,- €. 

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. Rôzne 
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že oslovila zhotoviteľa diela „Chodník“ 

ktorý vzišiel ako víťaz z VO z výzvy MAS 009/7.2/1.1  na začatie stavebných prác, ten následne 

predložil nový rozpočet prác, ktorý bol s nárastom ceny diela o 100%. Starostka obce 

a zhotoviteľ diela podpísali Dohodu o odstúpení od Zmluvy o dielo, následne starostka žiadala 

PPA o vyhlásenie nového verejného obstarávania na dielo a požiada o zmenu termínu 

realizácie projektu. 

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

zasadnutie OZ Uňatín. 

 

Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

 

 

Ing. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 24. 10. 2022 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Ján Bartík  v.r. 

II. overovateľ Anna Očovská  v.r. 

 


