Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín,
konaného dňa 27. 2. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu Unín
Prítomní:
pp. Ján Palkovič, ThLic. Mgr. Martin Hoferka Th. D., Ing. Anton Míšaný,
JUDr. Ján Štepánik, Lukáš Mihál, Juraj Drúžek, Mgr. Peter Regásek,
Ladislav Pobuda
p. Štefan Andel – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Hostia: Anna Reháková – riaditeľka Materskej školy Unín
3 občania – Mgr. Denisa Drúžková, MUDr. Marián Landl,
Bc. Štefan Vach
Ospravedlnený: Roman Jankovič
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh budovateľských aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí
3. Petícia občanov za prijatie prísnejších opatrení proti voľnému
pohybu psov bez majiteľa v obci
4. Podmienky zápisu detí do Materskej školy v Uníne a interná
smernica
5. Schválenie záverečného účtu obce Unín za r. 2012
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
7. Voľba nového kontrolóra na roky 2013 - 2019
8. Žiadosti a došlá pošta
9. Rôzne – Enermont (zmluva o budúcej zmluve)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Štefan
Andel. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Program rokovania bol schválený hlasovaním všetkých
prítomných poslancov.
Overovateľmi zápisnice boli určení Mgr. Peter Regásek a Ing. Anton
Míšaný. Zapisovateľka Rozália Drúžková.

1. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu p. Ján
Palkovič. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia
č. 4/2013 písm. f), ktoré sa týkalo zasadnutia stavebnej komisie, ktorá sa
pre nepriaznivé počasie neuskutočnila. Náhradný termín jej konania bol
stanovený na 21. 3. 2013 o 17,00 hod.
2. Návrh budovateľských aktivít a kultúrno-spoločenských
podujatí
Návrh budovateľských aktivít a kultúrno-spoločenských podujatí
mali poslanci k dispozícii spolu s pozvánkou na zasadnutie a tvorí prílohu
zápisnice.
Starosta obce vyzval členov stavebnej komisie, aby na svojom zasadnutí
prerokovali aj návrh firiem, ktoré by sa mali osloviť pri plánovaných
budovateľských akciách, ako aj zabezpečiť spôsobilú osobu na výberové
konania. Ohľadom údržby a rekonštrukcie kultúrneho domu p. Lukáš
Mihál zdôraznil, že by bolo vhodné najprv riešiť dámske sociálne
zariadenie, ktoré je v nevyhovujúcom stave.
P. Palkovič sa vyjadril ohľadom kultúrnych akcií usporiadaných obcou,
ktoré je treba v spolupráci s jednotlivými spoločenskými organizáciami
vopred naplánovať. Jedná sa hlavne o „40.“ družobné stretnutie TJ Unín
s TJ Moravany a pri príležitosti 70. výročia založenia pestovateľskej
pálenice „Ochutnávku destilátov“, ktorá by sa mala konať na Martinské
hody.
Obecné zastupiteľstvo berie správu starostu obce na vedomie.
3. Petícia občanov za prijatie prísnejších opatrení proti
voľnému pohybu psov bez majiteľa v obci
Na obecný úrad bola doručená petícia za prijatie prísnejších
opatrení proti voľnému pohybu psov bez majiteľa v obci, ktorú podpísalo
244 občanov obce. Podnet na petíciu bol nedávny útok psov – nemecké
dogy p. Gabiela Palkoviča, ktoré napadli a roztrhali psa p. Agneše
Masarykovej dňa 1. 1. 2013, čo bolo riešené komisiou pre verejný
poriadok 16. 1. 2013. Voľný pohyb tých istých psov bol nahlásený p.
Annou Matuskou a p. Petrou Danielovou aj 16. 2. 2013. Zaznamenali sme
i pohryznutie osoby – p. Cecílie Rozborilovej, Unín č. 220 psom p. Márie
Drúžkovej, Unín č. 260, ktorá uhradila pokutu vo výške 33,- €.
Keďže sa uvedenými skutočnosťami porušuje VZN č. 1/2009
o podmienkach držania psov v našej obci, bude sa uplatňovať prísnejšie
ako doteraz. Starosta obce požiadal poslancov a vyzve i občanov
prostredníctvom miestneho rozhlasu na pomoc pri nahlasovaní voľne sa
pohybujúcich psov a ich majitelia budú pokutovaní.

Ing. Míšaný doporučil upozorniť občanov prostredníctvom relácie
v miestnom rozhlase.
Vzhľadom k tomu, že obecný kontrolór skonštatoval, že na obecnej
internetovej stránke vo VZN sú neaktuálne správne poplatky, teda aj
výška pokút, bude toto VZN novelizované. K uvedenému obecné
zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 5/2013
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá do budúceho
zasadnutia OZ novelizovať Všeobecne záväzné nariadenie obce
Unín č. 1/2009 o niektorých podmienkach držania psov.
Zodpovedný: JUDr. Ján Štepánik
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá zaslať odpoveď
predkladateľom petície za prijatie prísnejších opatrení proti
voľnému pohybu psov bez majiteľa v obci Unín s tým, že VZN
č. 1/2009 o niektorých podmienkach držania psov bude obec
prísnejšie dodržiavať výberom pokút, čím majitelia psov budú
nútení zabrániť ich voľnému pohybu po obci.
Zodpovedná: p. Drúžková
Uznesenie č. 5/2013 bolo schválené hlasovaním všetkých prítomných
poslancov.
4. Podmienky zápisu detí do Materskej školy v Uníne
a interná smernica
P. Anna Reháková – zástupkyňa pre materskú školu predložila
návrh Internej smernice o niektorých podmienkach prevádzky materskej
školy a o prijímaní detí do materskej školy. Návrh mali poslanci zaslaný
na preštudovanie, takže p. Reháková sa vyjadrila k nejasnostiam zo
strany poslancov. V dňoch 26., 27. a 28. februára prebiehajú v materskej
škole dni otvorených detí, kde sa rodičia s deťmi môžu zoznámiť
s priestormi, zameraním a podmienkami dochádzky detí do MŠ. Zároveň
dostanú vzor žiadosti o prijatie a ostatné doklady, ktoré je treba k žiadosti
priložiť. Keďže záujem prevyšuje kapacitu materskej školy, je treba
zabezpečiť v budove priestory na samostatnú spálňu pre deti. Z toho
dôvodu po rozsiahlej diskusii poslanci prijali

Uznesenie č. 6/2013
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Internú smernicu
o niektorých podmienkach prevádzky materskej školy
a o prijímaní detí do materskej školy.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje Radu školy pri
ZŠsMŠ Unín na predloženie návrhu na zvýšenie kapacity
materskej
školy
v spolupráci
s riaditeľkou
školy
a zriaďovateľom.
Uznesenie č. 6/2013 bolo schválené hlasovaním všetkých prítomných
poslancov.
5. Schválenie záverečného účtu obce Unín za r. 2012
Záverečný účet obce Unín za r. 2012 bol poslancom poslaný na
pripomienkovanie. Vznesené pripomienky poslancov účtovníčka p.
Matuškovičová zároveň objasnila a odpovedala na jednotlivé dotazy.
Písomné stanovisko k záverečnému účtu predložil i kontrolór obce Ing.
Gronský, čo mali poslanci taktiež zaslané. Tieto dokumenty tvoria prílohu
zápisnice. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje záverečný účet obce
Unín za r. 2012 bez výhrad.
Uznesenie č. 7/2013 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami.
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 mali poslanci
písomne doručenú a tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok
2012 na vedomie.
7. Voľba nového kontrolóra na roky 2013 – 2019
Obec zverejnila oznámenie o voľbe hlavného kontrolóra obce Unín
na funkčné obdobie začínajúce 1. 3. 2013. Uchádzači o toto miesto na
roky 2013 – 2019 sa mohli prihlásiť na obecnom úrade. Do stanoveného
termínu bola zaprotokolovaná len žiadosť Ing. Ivana Gronského, bytom
Kopčany, Hurbanova 698, ktorá spĺňa požadované podmienky. Pracovný

čas kontrolóra obce Unín je stanovený na 1 hodinu denne. Poslanci
vykonali voľbu verejným hlasovaním a prijali
Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo v Uníne zvolilo za hlavného kontrolóra
obce Unín na obdobie od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2019 s pracovným
úväzkom jednu hodinu denne Ing. Ivana Gronského, bytom
Kopčany, Hurbanova č. 698.
Uznesenie č. 8/2013 bolo schválené 7 poslancami, 1 sa zdržal (Mgr.
Regásek) a 1 bol neprítomný (p.Jankovič).
8. Žiadosti a došlá pošta
- p. Ján Fagan, Unín č. 41 – žiadosť o poskytnutie finančnej pôžičky vo
výške 600,- €.
- p. Danka Albrechtová, Unínsky šenk – zmena otváracích hodín.
- Mgr. Denisa Drúžková, Unín č. 404 – žiadosť o zabezpečenie riadneho,
zákonného chodu detskej ambulancie v obci. Obec Unín prenajíma
v budove zdravotného strediska dve ambulancie – pre všeobecného
lekára a pre detského lekára. Avšak v obidvoch ambulanciách ordinuje
len MUDr. Landl, hoci v detskej ambulancii by mala ordinovať MUDr.
Landlová. Za MUDr. Landlovú však ordinuje jej manžel MUDr. Landl,
ktorý používa pri všetkých úkonoch i jej pečiatku. Z toho dôvodu, že je tu
len jeden lekár, predlžujú sa čakacie doby a väčší počet hlavne detských
pacientov je zaregistrovaných u lekárov v okolitých mestách. Keďže ide
o obecné priestory a oficiálne tu detská ambulancia funguje, tak treba
jednoznačne zaistiť, aby bola aj riadne prevádzkovaná. Preto navrhuje, že
ak nemá záujem MUDr. Landlová vykonávať svoju lekársku prax v Uníne,
treba ponúknuť priestory inému detskému lekárovi. Uvedená žiadosť bola
11. februára 2013 doručená MUDr. Landlovi, aby sa do 15 dní vyjadril. Do
zasadnutia obecného zastupiteľstva obec vyjadrenie nedostala. Po jeho
obdržaní bude zaslané žiadateľke. Na uvedenú žiadosť reagoval poslanec
Mgr. Regásek, v tom zmysle, že predmet sťažnosti nie je záležitosť
obecného zastupiteľstva.
Keďže bola na zasadnutí prítomná Mgr. Drúžková aj MUDr. Landl,
vzájomne konfrontovali jednotlivé body žiadosti. MUDr. Landl
skonštatoval, že on aj jeho manželka pracujú v spoločnosti MEDILAN
s.r.o., a po vyjadrení svojho právnika zašle obecnému úradu stanovisko.
Poslanec Ing. Míšaný doporučil MUDr. Landlovi, aby si dal vyhotoviť
svoju vlastnú pečiatku s označením pediatra.
Starosta obce informoval, že na obecnom úrade bolo viacej ústnych
sťažností na dlhé čakanie v ambulancii dospelých pri zvýšenom

chrípkovom onemocnení, nakoľko v tom istom čase sa ošetrujú deti
v detskej ambulancii. Preto treba upraviť ordinačné hodiny.
- MUDr. Marián Landl – predseda Rady školy pri ZŠsMŠ doručil na
obecný úrad stanovisko ku kritike činnosti rady školy, ktoré tvorí prílohu
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo uvedené stanovisko vzalo na vedomie.
- Bc. Štefan Vach, Unín 32 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku pri
prevádzke VAREZ. Uvedená žiadosť bude prerokovaná na budúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva po predložení stanoviska stavebnej
komisie, ktorá konkrétny pozemok prezrie na tvare miesta.
Po rozsiahlej diskusii všetkých prítomných poslancov bolo prijaté
Uznesenie č. 9/2013
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje požadovanú
finančnú pôžičku od obce p. Jánovi Faganovi, bytom Unín č.
41.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje otváracie hodiny v
Unínskom šenku p. Danky Albrechtovej nasledovne:
Pondelok – štvrtok
16,45 – 21,45 hod.
Piatok
16,45 – 02,00 hod.
Sobota
16,45 – 02,00 hod.
Nedeľa
16,00 – 22,00 hod.
Uznesenie č. 9/2013 písm. a) bolo schválené všetkými prítomnými
poslancami.
Písm. b) bolo schválené 7 poslancami, 1 bol proti (Ing. Míšaný), 1
neprítomný.
9. Rôzne – Enermont (zmluva o budúcej zmluve)
Enermont má vydané stavebné povolenie na zahustenie siete
elektrického vedenia od trafostanice pri roľníckom družstve po ulici
„Záhumnie“. Budú tu vymenené niektoré oporné body a nové vedenie.
Keďže sa stĺpy nachádzajú na obecných pozemkoch, musí byť zriadené
vecné bremeno, za čo bude obci vyplatená jednorazová odplata.
Poslanec Juraj Drúžek požiadal starostu obce o zistenie možnosti na
preloženie trafostanice pri dome č. 444 pod ihrisko TJ.
Uznesenie č. 10/2013
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá firme Enermont
s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava dať pozemky po

stavebných úpravách pri zahusťovaní siete elektrického
vedenia a výmene oporných bodov v obci do pôvodného stavu.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s umiestnením kábla
na pozemkoch obce.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá Západoslovenskej
distribučnej a.s., Čulenova 6 Bratislava zriadiť vecné bremeno
a vyplatiť obci Unín jednorazovú odplatu vo výške 1.000,- €.
Uznesenie č. 10/2013 bolo celé schválené všetkými prítomnými
poslancami.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 28. 2. 2013
Štefan Andel
starosta obce

Overovatelia: Mgr. Peter Regásek

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

Ing. Anton Míšaný

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

Zapisovateľka: Rozália Drúžková

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

