
Zápisnica 

z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uňatíne, ktoré sa konalo  

dňa 13. decembra   2022 na Obecnom úrade Uňatín 

 

Prítomní  4 poslanci z 5. 

Poslanci :  Mgr. Lucia  Balková,   Ján Bartík, Bc. Katarína Sliacka, Ing. Lucia Turáková- Alakšová 
 
Starostka obce : Anna Babiaková 
 
Hlavný kontrolór obce:  Ing. Mária Behanovská 
 
Ospravedlnení :   Miroslav Balko, Ing. Mária Behanovská 
Občania obce: podľa prezenčnej listiny 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie komisií 

4. Schválenie plánu zasadnutí na I. polrok 2023 

5. Schválenie VZN  

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

8. Rôzne  

9. Ukončenie 

1.Otvorenie 

 Druhé   riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Uňatíne otvorila a ďalej viedla 
starostka obce Anna Babiaková, v zmysle  §12, ods..1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
Za overovateľa zápisnice navrhla :   Ján Bartík, Ing.Lucia Turáková-Alakšová     
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  Mgr. Lucia  Balková , Bc. Katarína Sliacka       
Zapisovateľka:  Martina Stanková       
Voľba overovateľov ,  členov návrhovej komisie a zapisovateľku  OZ  sa konala hlasovaním : 
Počet prítomných :4  Za : 4 ,Proti :0,  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 
 

Schválenie programu zasadnutia . 
Nakoľko sa kontrolórka obce ospravedlnila  bod programu č. 6  sa vypúšťa  
Iné  návrhy na zmenu programu neboli. 
Hlasovanie : Program rokovania  
Počet prítomných 4  Za : 4 Proti : Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 
 

 



2.Kontrola uznesenia 

Starostka obce predniesla kontrolu uznesení   z 1. zasadnutia OZ Uňatín.  

Uznesenie č.  7/2022 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o kontrole uznesení na vedomie. ( 5 z 5). 

Počet prítomných :4  Za : 4 ,Proti :0,  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 

3.Voľba  komisií 
Komisia finančná: Ing. Lucia Turáková-Alakšová 
Komisia kultúry a športu : Bc. Katarína Sliacka 
Komisia ochrany verejného poriadku: Ján Bartík 
Komisia životného  prostredia: Mgr. Lucia Balková 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č.8/2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  komisiu finančnú, kultúry a športu, ochrany verejného 
poriadku a komisiu životného prostredia . 
Navrhnutí  poslanci súhlasili s  funkciou predsedu komisie 

Počet prítomných 4  Za : 4 Proti : Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 

4. Schválenie plánu  OZ zasadnutí na l. polrok 2023 

Starostka obce predniesla návrh Rokovacieho poriadku OZ v Uňatíne. 
V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. a v znení poslednej novely č. 102/2010 Z.z. § 12 ods.1 OZ 
zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci po rozprave sa dohodli , že je 
potrebné, aby zasadnutia  OZ  Uňatín  bolo zvolané  raz za dva mesiace .   
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č.  9/2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  plán zasadnutí    

Počet prítomných 4  Za : 4 Proti : Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 
 

5. schválenie VZN 

Starostka obce predložila  poslancom návrh  VZN  1/2022 o  poplatku za  komunálne  odpady 
a drobné stavebné odpady. V návrhu uvedeného VZN bola stanovená výška poplatku na osobu 
a kalendárny deň  vo výške 0,0685€  čo je 25€ na osobu a kalendárny rok.  
Nakoniec poslanci navrhli zvýšenie poplatku na sumu  0,0822€ osobu a kalendárny deň      čo 
je 30€  na osobu a kalendárny rok  nakoľko príjmy nepokrývajú náklady. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 
 
 



Uznesenie č.  10/2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Mgr. Lucia Balková, navrhla, aby v mesiacoch jún, júl, august bol vývoz  každý týždeň. 
Počet prítomných 4  Za : 4 Proti : Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 

 

Starostka obce predložila i návrh VZN č.2/2022 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2023 

Poslanci  súhlasili s predloženým návrhom ktorý je na úrovni roku 2022. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č.  11/2022 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2022 o dani 
z nehnuteľnosti na rok 2023 
Počet prítomných: 4   Za : 4   Proti : 0,  Zdržal sa : 0,   Nehlasoval : 0,   Návrh bol schválený 

 

6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

Rozpočet obce na rok 2023  predstavila starostka obce . Rozpočet bol navrhnutý ako 
prebytkový. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č. 12/2022 
 Obecné zastupiteľstvo v obci Uňatín 
a) s ch v a ľ u j e   položkovitú formu rozpočtu 
b) s ch v a ľ u j e   rozpočet obce Uňatín na rok 2023  
c) n e u p l a t ň u j e  pre rok 2023 programový rozpočet obce Uňatín ( v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 
583/2014) 
d) b e r i e   na vedomie  rozpočet Obce Uňatín s výhľadom na roky 2024 a 2025  

Počet prítomných: 4   Za : 4 Proti :0   Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 

6. Rôzne 

1. Hospodárka obce pani Stanková predložila  rozpočtové  opatrenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č.  13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v obci Uňatín 
a) s ch v a ľ u j e  rozpočtové opatrenie č. 4/2022   
Počet prítomných 4  Za : 4 Proti : Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0  Návrh bol schválený 
 
2.  Bc. Katarína Sliacka predniesla   žiadosť o bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu 
v Uňatíne a bezplatné využívanie elektrickej energie v priestoroch kultúrneho domu v Uňatíne 
za účelom organizovania  plesu Pľagovancov .  



Poslanci súhlasili s bezplatným prenájmom,  ale  za elektrickú energiu nesúhlasili a navrhli, aby  
bol sponzorský príspevok vo výške 100€ a výdavky, ktoré presiahnu uvedenú sumu,  zaplatí 
žiadateľ /po starej –doterajšej cene/.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie 

Uznesenie č.  14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v obci Uňatín 

 S c h v a ľ u j e   bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu v Uňatíne a   využívanie 
elektrickej energie  do výšky 100€  za účelom organizovania   plesu, ktorý sa bude konať  
28. 01. 2023 v KD v Uňatíne, organizovaného Bc. Katarínou Sliackou, bytom Uňatín 81.  
Vypočítané náklady  na spotrebu elektrickej energie nad 100€  bude  znášať  žiadateľka  .  
Počet prítomných: 4 Za: 3 Proti: 0 Zdržalo sa: 1( Bc. Sliacka Katarína) Nehlasoval: 0  

Návrh bol schválený     

3. Starostka informovala poslancov,  že od 1.1.2023 bude funkciu vodohospodára vykonávať 
pán Marián Jochlík, ml.    

4. Starostka ďalej hovorila, že s funkciou knihovníčky súhlasila pani Anna Očovská  a požičovňu 
riadu bude mať pani Miroslava Dolniaková. 

5. Starostka obce informovala poslancov OZ o organizovaní Silvestrovskej zábavy v obci. 
Hovorila, že hudba sa už nedá zabezpečiť a preto sa poslanci dohodli že zistia možnosti 
púšťania hudby a ozvučenie zabudované v sále a v prípade, že sa nájde riešenie bude sa 
zábava organizovať . 
Starostka   zabezpečí  zakúpenie občerstvenia, ako suroviny na kapustnicu a šampanské. 
 
5. 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. 4/2022 

 

             Anna Babiaková 
                                      Starostka obce Uňatín   

                              V Uňatíne , 13.12.2022 
 

 Overovatelia   Dátum  Podpis  

I.overovateľ Ján Bartík  vr. 

II.overovateľ Ing.Lucia Turáková  vr. 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


