Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 13. decembra 2017 o 18.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, Štefana Jurigová
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Mgr. Lukáš Mihál
Prítomný: 1 občan podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Obchodnoverejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV Unín –
Záhumenice za kostolom
5. Vyhlásenie obchodnoverejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov
Na IBV Unín – Záhumenice za kostolom
6. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správa obecného majetku,
sociálnych vecí a obchodu
7. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2017
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2018 - 2020
9. Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020
10.Návrh na vyradenie majetku obci k 31. 12. 2017
11. Dotácia Slovenského futbalového zväzu – spoluúčasť obce
12. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
13. Schválenie zmeny č.1/2017 k VZN č. 1/2010
14. Diskusia
15. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján
Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania

schopné.
Predložil poslancom na schválenie program zasadnutia s doplnením
bodu na schválenie zmeny č. 1/2017 k VZN č. 1/2010. Program po
doplnení bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia Bc. Juraj Ondráš a Mgr. Peter Regásek.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené,
okrem uznesenia č. 28/2017 písm. a), ktoré je v riešení a uznesenie č.
28/2017 písm. c), ktoré bude splnené na dnešnom zasadnutí.
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
na IBV Unín – Záhumenice za kostolom
Uzávierka kola obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných
pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom je stanovená podľa
harmonogramu na 15. decembra 2017. Do dnešného dňa nebola podaná
žiadna nová žiadosť o kúpu stavebného pozemku. V prípade, ak bude
podaný návrh bude zvolaná komisia na otváranie obálok. Nasledujúca
uzávierka bude podľa novoschválenej obchodnoverejnej súťaže 7. marca
2018.
Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedenú informáciu na vedomie.
5. Vyhlásenie obchodnoverejnej súťaže na predaj stavebných
pozemkov na IBV Unín – Záhumenice za kostolom
Obchodnoverejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV Unín –
Záhumenice za kostolom mala stanovené termíny na odovzdávanie
žiadostí do 15. 12. 2017, bolo nutné vydať novú s upresnením dátumov
otvárania obálok na rok 2018 a táto tvorí prílohu zápisnice. Návrh na
úpravu dostali poslanci spolu s pozvánkou na preštudovanie a prijali
nasledovné
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Obchodnoverejnú
súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV Unín –
Záhumenice za kostolom.
Hlasovanie za uznesenie č. 31/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.

Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 6. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
Predseda finančnej komisie, správy obecného majetku, sociálnych vecí
a rodiny Ing. Dušan Petráš predložil prítomným správu zo zasadania
komisie. Zápisnica z komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo správu zo zasadnutia finančnej komisie,
správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu na vedomie.
7. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2017
Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2017 vypracovala p. Matuškovičová
a zaslala ho poslancom obecného zastupiteľstva s ostatnými materiálmi
na zasadnutie. Zároveň objasnila dôvod, prečo sa niektoré položky
v rozpočte upravujú. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predložený návrh na
úpravu rozpočtu k 31. 12. 2017.
Zodpovedná: p. Matuškovičová
Hlasovanie za uznesenie č. 32/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2018 2020
Hlavný kontrolór obce vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2018, ktoré bolo zaslané i poslancom. Skonštatoval, že návrh
rozpočtu na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, kde celkový objem
1 275 270,- € je v príjmovej aj výdavkovej časti.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu 2018 – 2020 na vedomie.
9. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020
Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová vypracovala návrh
rozpočtu na roky 2018 – 2020. Návrh bol zaslaný poslancom a 15 dní
pred zasadnutím bol k nahliadnutiu na úradnej tabuli pred obecným
úradom. Skonštatovala, že rozpočet je živý materiál, ktorý môže byť

obecným zastupiteľstvom upravovaný podľa potreby v priebehu celého
roka.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na IBV sa začínajú
pomaly kolaudovať rodinné domy, preto sa v budúcom roku musí v tejto
lokalite vybudovať cesta a poukázal na nutnosť rekonštrukcie sociálnych
zariadení v kultúrnom dome, čo sa musí odzrkadliť aj v rozpočte obce.
Poslanci k uvedenému prijali
Uznesenie č. 33/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predložený návrh
rozpočtu na rok 2018.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie návrh
rozpočtu na roky 2019 – 2020.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 33/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 10. Návrh na vyradenie majetku obce k 31. 12. 2017
Návrh na vyradenie bol vypracovaný účtovníčkou obce p.
Matuškovičovou na základe návrhov dielčich inventarizačných komisií.
Bol zaslaný s materiálmi na zasadnutie i poslancom obecného
zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. Keďže k nemu nebolo žiadnych
pripomienok, bolo prijaté
Uznesenie č. 34/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie
drobného hmotného majetku k 31. 12. 2017 podľa
predloženého návrhu.
Zodpovedná: p. Matuškovičová
Hlasovanie za uznesenie č. 34/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel+, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: -

11. Dotácia Slovenského futbalového zväzu – spoluúčasť obce
Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry bol
poslancom daný návrh starostu obce, aby sa projekt na výzvu
Slovenského futbalového zväzu podal, nakoľko na ihrisku je problém so
zavlažovaním trávnatej plochy. Do konca roka bola dodávka vody
zabezpečovaná cez školu zo studne 6-b.j., kde končí zmluva. Starosta
obce predbežne zisťoval, či je v priestoroch ihriska dostatočný prúd vody,
aby sa oplatilo investovať do vrtu a následne do rekonštrukcie
zavlažovacieho systému. Odborníci skonštatovali, že v jednom mieste je
dostatočne silný prúd vody. Pri dotácii je spoluúčasť obce 25 %, preto
starosta obce navrhuje, aby obec ako spoluúčasť poskytla 10.000,- €. Po
rozsiahlej diskusii poslanci prijali
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje podanie Žiadosti
o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry, kde bude spoluúčasť obce
25 % t. j. vo výške 10.000,- €.
Hlasovanie za uznesenie č. 35/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 12. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil plán práce na I.
polrok 2018, ktorý bol 15 dní pred zasadnutím zverejnený na úradnej
tabuli pred obecným úradom a zaslaný poslancom. Ing. Gronský
poslancom navrhol, aby prípadné podnety na kontrolu vzniesli hocikedy
počas roka a on sa nimi bude zaoberať. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje plán práce hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2018.
Hlasovanie za uznesenie č. 36/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová

Proti: Zdržal sa: 13. Schválenie zmeny VZN č. 1/2010
Obecné zastupiteľstvo sa na návrh školskej rady na predchádzajúcom
zasadnutí zaoberalo zmenou vo Všeobecne záväznom nariadení č.
1/2010, kde bolo navrhnuté zvýšenie príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole z 9,- € na 13,- € na jedno dieťa mesačne a príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí z 5,- € na 8,€ mesačne na jedného žiaka. Návrh zmeny bol vypracovaný a zverejnený
na úradnej tabuli pred obecným úradom 15 dní pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo
prijaté
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje
Zmenu č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010
- o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie za uznesenie č. 37/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr.
Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 14. Diskusia
Starosta obce skonštatoval, že daň z nehnuteľností ani poplatok za odpad
sa na budúci rok nebudú zvyšovať a naďalej zostávajú v platnosti
všeobecne záväzné nariadenia z minulých rokov.
Na margo schváleného návrhu rozpočtu treba v budúcnosti počítať
s úpravami v niektorých položkách, ku ktorým sa vyjadrili poslanci:
Bc. Juraj Ondráš skonštatoval, že zo spodnej časti drží oplotenie
cintorína len silou vôle a preto by bola potrebná jeho oprava, aby neprišlo
k nešťastiu a niekoho neprivalilo.
P. Peter Khúla informoval, že pri inventarizácii v dome smútku jeho
prenajímateľ, p. Ján Vaculka skonštatoval, že by bola potrebná aj výmena
chladiaceho zariadenia, ktoré je už staré a v letných mesiacoch nedocieli
zmrazenie na – 15 stupňov.

P. Štefan Andel skonštatoval, že starosta obce má vo volebnom programe
aj doplnenie dopravných značiek v obci. Zároveň vzniesol dotaz, či by sa
nemohol spraviť chodník k ihrisku TJ. Pri pozemkových úpravách bol
podaný i projekt na vybudovanie poľných ciest k vinohradom. Keďže
nám projekt nebol schválený, pýta sa, či by nebolo možné spevniť aspoň
niektorú cestu.
K tomuto sa zároveň starosta obce vyjadril a oboznámil prítomných, že
značky má už objednané a niektoré už boli v obci aj inštalované (zrkadlá
na križovatke). Nad chodníkom k ihrisku bude uvažovať, a cestu do
vinohradov od chrástky po sv. Urbana plánuje spevniť panelmi, ktoré
získame od Nafty, prípadne časť spevniť stavebnou drťou.
P. Andel zároveň skonštatoval, že akcia „Adventná dedina“, ktorá sa
konala 10. decembra bola veľmi vydarená, čo kvitujú všetci zúčastnení.
Mgr. Ľubomíra Masaryková sa vyjadrila k prideľovaniu obecných bytov
s tým, aby bol zmenený systém prideľovania tak, aby boli uprednostnení
naši občania a až potom sa byty prideľovali cudzím, lebo v poslednom
čase nám takto odišlo mnoho našich mladých spoluobčanov, čo
zapríčinilo i prideľovanie podľa dátumu prijatia žiadosti.
Bc. Ondráš navrhol, aby sa podľa predajných stánkov, ktoré mala na
nedeľňajšej akcii škola, vyrobili stánky pre všetkých predajcov na tejto
akcii.
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, pomohli
pri jej realizácii a prispeli tak k vytvoreniu príjemnej adventnej
atmosféry.
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť, poprial všetkým príjemné prežitie vianočných
sviatkov, všetko dobré do nového roka 2018 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
V Uníne, dňa 14. 12. 2017
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Bc. Juraj Ondráš
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Mgr. Peter Regásek

.......................................

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

.......................................

