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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 04. 03. 2022 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 : Ing. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :   

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Plán investičných prác 
3. Registratúrny poriadok 
4. PHRSR obce 2022-2027 
5. Úprava rozpočtu 
6. Správa kontrolórky obce 
7. Rôzne  
8. Ukončenie  

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne konaného dňa 04. 03. 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 Annu Očovskú a Bc. Katarínu Sliacku. 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje  

za členov komisie : Ján Bartík, Mgr. Mária Trojáková. 

 



2/4 
   

Hlasovanie číslo 1: Voľba návrhovej komisie  

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

ktorej boli navrhnutý. 

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. Plán investičných prác 
Starostka obce informovala OZ o návrhu na investičné práce v roku 2022 a to: 

 vybudovanie spevnenej plochy pod mobiliarom oproti obchodu, 

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

Uňatín, 

 výmenu žalúzii v sále KD, 

 vybudovanie stojiska na odpadkové koše pri cintoríne, 

 oprava mosta v doline a oprava cesty pri moste. 

Poslanci navrhli do týchto prác zahrnúť rekonštrukciu poškodeného chodníka pri hlavnej ceste 

a vybudovať šatňu v KD. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán investičných prác na rok 2022 v rozsahu: 

 vybudovanie spevnenej plochy pod mobiliarom oproti obchodu, 

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

Uňatín, 

 výmenu žalúzii v sále KD, 

 vybudovanie stojiska na odpadkové koše pri cintoríne, 

 oprava mosta v doline a oprava cesty pri moste, 

 rekonštrukcia poškodeného chodníka pri hlavnej ceste, 

 vybudovanie šatne v KD. 

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.  

 

Starostka obce informovala OZ o žiadosti o dotáciu z Farského úradu Bzovík, ktorá bola 

podaná na Obecný úrad od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bzovík. Starostka obce dala 

hlasovať o schválení dotácie v sume 1000,- € v roku 2022.  

 

Uznesenie č. 2/2022 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie na základe VZN č. 5/2011 v sume 1000,-

€ na rok 2022. 

Počet prítomných: 5  Za: 4   Proti: 1    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh nebol schválený 

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

 

Starostka obce oboznámila OZ s plánom zasadnutí OZ na rok 2022, plán zasadnutí tvorí prílohu 

zápisnice č. 3. 

 

3. Registratúrny poriadok 
Starostka obce predstavila OZ návrh internej smernice O registratúrnom poriadku 

vypracovanom podľa zákona č. 395/2002 Z.z. a  doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh internej smernice č. 1/2022 Obecného úradu Uňatín 

o registratúrnom poriadku. 

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. PHRSR obce 2022-2027 
Starostka obce informovala o vypracovaní PHRSR obce na roky 2022-2027, s vypracovaným 

dokumentom sa členovia obecného zastupiteľstva oboznámili a starostka obce dala hlasovať 

o schválení predloženého dokumentu. 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje strategický dokument PHRSR obce Uňatín na roky 2022-2027. 

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.  

 

5. Úprava rozpočtu 
Starostka obce informovala o návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2022, s ktorým oboznámila 

OZ. 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktoré tvorí prílohu zápisnice 

č. 4. 

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. Správa kontrolórky obce 
Kontrolórka obce oboznámila OZ s kontrolnou správou za rok 2021, ďalej oboznámila OZ 

s plánom kontrol na rok 2022. 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky za rok 2021. 

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.  
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7. Rôzne 
Starostka obce informovala OZ o stave vody v časti Starý Háj, voda nespĺňa limity pre pitnú 

vodu, preto voda zo studni sa bude používať len ako úžitková voda. Poslanci po diskusii 

navrhli, aby sa odber elektrickej energie prehlásil na užívateľov studni.  

OZ diskutovalo o zorganizovaní brigády v rámci Dňa zeme, kde sa dohodli, že brigádu 

zorganizuje starostka obce podľa počasia.  

 

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

zasadnutie OZ Uňatín. 

 

Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Plán zasadnutí 

4. Rozpočtové opatrenie 1/2022 

 

Ing. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 04.03.2022 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Anna Očovská  v.r. 

II. overovateľ Bc. Katarína Sliacka  v.r. 

 


