
1/4 
   

Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, 

konaného  dňa 27. 06. 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. Dokumentácia požiarnej bezpečnosti 
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
4. Žiadosť k táboreniu v katastrálnom území obce 
5. Stanovisko hlavnej kontrolky obce k Záverečnému účtu 
6. Záverečný účet obce Uňatín 
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 
8. Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

v roku 2022 
9. Rôzne  
10. Ukončenie 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

Rokovanie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne konaného dňa 27. 06. 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, PaedDr. Mária Trojaková. 
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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. Dokumentácia požiarnej bezpečnosti 
Starostka obce informovala poslancov OZ o vykonaných preventívnych protipožiarnych 

kontrolách a o zápisnici z týchto kontrol zo zoznamu kontrolovaných rodinných domov. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne berú na vedomie výsledky  z preventívnych protipožiarnych 

kontrol. 

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. Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Starostka obce informovala poslancov OZ o žiadosti o odpredaj časti pozemku na parcele E-

KN č. 1685, k. ú. Uňatín doručenej dňa 30. 05. 2022 na Obecný úrad Uňatín, pod podacím 

číslom 118/2022. V žiadosti je dôvod kúpi pozemku uvedený výstavba chaty.  

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja pozemku parcely E-KN č. 1685 k. ú. Uňatín 

obchodnou verejnou súťažou za účelom výstavby. 

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.  

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce vypracovaním návrhu podmienok obchodnej 

verejnej súťaže a zabezpečením vypracovania znaleckého posudku a geometrického plánu pre 

pozemok parcela E-KN č. 1685 k. ú. Uňatín.  

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. Žiadosť k táboreniu v katastrálnom území obce 
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Starostka obce informovala poslancov OZ o  žiadosti o povolenie táboriť v katastrálnom území 

Uňatín doručenej od Slovenského skautingu, 54. zboru Posledného spojenectva Banská 

Štiavnica doručenej dňa 17. 06. 2022 na Obecný úrad Uňatín. Žiadosť sa týkala povolenia 

táboriť v katastrálnom území obce Uňatín na lúke, parcela C-KN č. 2179 k. ú. Uňatín v čase od 

05. júla 2022 do 02. augusta 2022. Tábor bude mať formu stanového skautského tábora a 

zúčastní sa ho približne 80 detí počas 2 turnusov. 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Slovenského skautingu, 54. zboru Posledného 

spojenectva Banská Štiavnica o povolenie táboriť na parcele C-KN č. 2179 k. ú. Uňatín v čase 

od  05. júla 2022 do 02. augusta 2022. 

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. Stanovisko hlavnej kontrolky obce k Záverečnému účtu 

Hlavná kontrolórka Ing. Mária Behanovská predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko 

k návrhu záverečného účtu obce Uňatín za rok 2021.  

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce Uňatín Ing. Márii 

Behanovskej k Záverečnému účtu Obce Uňatín 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.  

6. Záverečný účet obce Uňatín za rok 2021 

Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh Záverečného účtu obce Uňatín za 

rok 2021 a hospodárka Obecného úradu Uňatín oboznámila poslancov obecného 

zastupiteľstva v Uňatíne s vypracovaným návrhom Záverečného účtu obce Uňatín za rok 2021. 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne schvaľuje: 

a) Záverečný účet obce Uňatín za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce Uňatín za rok 

2021 bez výhrad. 

b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 595 € a na tvorbu fondu opráv verejného vodovodu vo výške 5350,07 €. 

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.  

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

Hospodárka obce oboznámila poslancov OZ o návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 2/2022. 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2022. 

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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8. Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov 

samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 

v roku 2022 

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe určenia volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022.  

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne určuje: 

a) 1 volebný obvod v obci Uňatín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, 

b) 5 poslancov obecného zastupiteľstva v Uňatíne pre volebné obdobie 2022-2026, ktorý 

sa má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy vo voľbách 29. októbra 2022. 

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.  

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Uňatíne určuje: 

rozsah výkonu funkcie starostu  Uňatína pre volebné obdobie 2022-2026 na polovičný úväzok. 

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.  

9. Rôzne 
Starostka obce informovala poslancov OZ o záujme o výstavbu rodinného domu a rekreačnej 

chaty v katastrálnom území obce Uňatín.   

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

zasadnutie OZ Uňatín. 

 

Prílohy číslo: 

1. Pozvánka OZ 

2. Prezenčná listina 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

 

 

Ing. Lenka Sedmáková 

Starostka obce Uňatín  

     Uňatín, 27. 06. 2022 

 

   Meno a Priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ Ján Bartík  v.r. 

II. overovateľ Mgr. Mária Trojáková  v.r. 

 


