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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 13. 05. 2022 v zasadačke Obecného úradu Uňatín. 

 

Prítomní:   poslanci z 5 prítomných 3 

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

Trojáková 

Prítomní:  Ján Bartík, Anna Očovská, Mgr. Mária Trojáková,  

Starostka obce : Ing. Lenka Sedmáková 

Hlavný kontrolór obce:   Ing. Mária Behanovská   

Ospravedlnení :  Bc. Katarína Sliacka, Ing. Jozef Sedmák 

Občania obce:  podľa prezenčnej listiny  

PROGRAM:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Stanovisko k zámeru úpravy účelovej komunikácie v extraviláne obce 
3. Návrh nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom Bzovík 
4. Ukončenie  

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne konaného dňa 13. 05. 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 3 z 5, čo je 3/5 všetkých poslancov a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov 

zápisnice navrhla poslancov Jána Bartíka a Mgr. Máriu Trojákovú. 

Voľba návrhovej komisie 

Lenka Sedmáková do návrhovej komisie navrhuje  

za členov komisie : Ján Bartík, Anna Očovská. 

 

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: 3   Za: 3    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 3/5 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: 3   Za: 3    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 3/5 všetkých poslancov.  

 

2. Stanovisko k zámeru úpravy účelovej komunikácie v extraviláne 

obce 
Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti od Adama Plachého, vlastníka 

nehnuteľnosti pozemku KN-E parc. č. 549 a 550 k.ú. Uňatín, žiadateľ žiada  o vyjadrenie obce 

k zámeru úpravy pozemku v správe SPF parcela č. 2530 a 2562 k. ú. Uňatín, ktoré slúžia ako 

účelové komunikácie. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa § 4 odst. 3 písm. j) nemá námietky k zámeru obnovy/úpravy 

pozemku pre účelu prístupu k pozemku parcela č. 549 vo vlastníctve Adama Plachého, 

Medovarce 43.  

Obnova/úprava je v súlade s uznesením č. 5/2021 zo dňa 28. 02. 2021, kde na parcele KN-E č. 

549 je plánovaná výstavba rodinného domu a pozemky KN-E parcela č. 2530 a 2562 k. ú. 

Uňatín vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu vedú ako účelová komunikácie k tejto 

nehnuteľnosti.  

Počet prítomných: 3  Za: 3   Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh nebol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 3/5 všetkých poslancov.  

 

3. Návrh nájomnej zmluvy s Roľníckym družstvom Bzovík 
Starostka obce informovala poslancov OZ o doručení návrhu nájomnej zmluvy na pozemky vo 

vlastníctve obce. Návrh nájomnej zmluvy starostka predložila poslancom OZ na 

preštudovanie. Roľnícke družstvo navrhuje nájomnú zmluvu uzatvoriť buď na 7 alebo 15 rokov 

a cena nájomného je navrhnutá na 50,- € na ha v prílohe č. 1 návrhu nájomnej zmluvy č. 

99/07/2022 je výmera nájomnej Ornej pôdy uvedená 31 598 m2 a TTP 125 873,40 m2, cena 

ročného nájmu 787,36 €. 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu č. 99/07/2022 o nájme poľnohospodárskych 

pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov medzi zmluvnými stranami 

Obec Uňatín a Roľnícke družstvo Bzovík nájomná zmluva sa uzatvára na dobu nájmu 7 rokov  

a cena nájomného je 50,- € na ha v prílohe č. 1 nájomnej zmluvy č. 99/07/2022 je výmera 

nájomnej Ornej pôdy uvedená 31 598 m2 a TTP 125 873,40 m2, cena ročného nájmu 787,36 €. 
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Počet prítomných: 3   Za: 3    Proti: 0    Zdržalo sa: 0    Nehlasoval: 0   Návrh bol schválený 

100% hlasov prítomných poslancov t. j. 3/5 všetkých poslancov.  

 

4. 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, 13. 05. 2022 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Ján Bartík  v.r. 

II. overovateľ Mgr. Mária Trojáková  v.r. 

 


