Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 8. marca 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., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Bc. Juraj Ondráš
Prítomní: 32 občanov podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
na IBV Unín – Záhumenice za kostolom
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu
rozpočtu obce Unín za rok 2016
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
7. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a životné prostredie
8. Predaj a kúpa obecných pozemkov
9. Pridelenie obecného nájomného bytu
10. Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných
budov
11. Návrh na realizáciu investičných akcií v I. polroku 2017
12. Delegovanie členov Rady školy za zriaďovateľa
13. Došlá pošta
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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.
Keďže 8. marec je MDŽ zablahoželal osobne všetkým prítomným ženám,
poprial im veľa zdravia, spokojnosti a osobných i pracovných úspechov.
Potom predložil poslancom na schválenie program zasadnutia, ktorý bol
schválený všetkými poslancami okrem poslanca Mgr. Mihála, ktorý sa
hlasovania zdržal.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália Drúžková
a overovatelia Mgr. Lukáš Mihál a Mgr. Ľubomíra Masaryková.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan Petráš.
Skonštatoval, že uznesenia sú splnené okrem uznesenia č.31/2016 písm.
b), ktoré sa týka zmluvy na prenájom obecného pozemku občianskemu
združeniu Srdce Zeme, ktoré bude doriešené po vzájomnom
odkonzultovaní podmienok nájmu.
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
na IBV Unín – Záhumenice za kostolom
Uzávierka posledného kola obchodno-verejnej súťaže na predaj
stavebných pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom bola
stanovená podľa harmonogramu na 15. 12. 2016. Starosta obce vzhľadom
k tomu zaslal spolu s pozvánkou na zasadnutie poslancom na
preštudovanie návrh novej obchodno-verejnej súťaže.
Po jej úprave a doplnení poslancom Mgr. Regáskom, bol návrh opätovne
všetkým poslancom zaslaný. Keďže k takto upravenému dokumentu
nebolo zo strany poslancov žiadnych pripomienok, bolo prijaté
Uznesenie č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Obchodno-verejnú
súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV Unín –
Záhumenice za kostolom.
Hlasovanie za uznesenie č. 1/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: -

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu
rozpočtu obce Unín za rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu
obce Unín za rok 2016 predložil Ing. Gronský a bolo zaslané poslancom.
Ing. Gronský ozrejmil niektoré položky rozpočtu a skonštatoval, že žiadne
položky rozpočtu nevykazujú zreteľa hodnú odchýlku, že má obec príjmy
splnené na 110% a výdavky obec čerpala na 126,7%. Disproporcia
v rozpočte obce vznikla zmenou metodiky, kedy sa do celkového rozpočtu
počítajú aj nerozpočtované položky. Záverom navrhol hlavný kontrolór
obce, aby obecné zastupiteľstvo vzalo jeho stanovisko na vedomie, čo aj
obecné zastupiteľstvo urobilo. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí
prílohu zápisnice.
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016 vypracoval
Ing. Gronský a bola zaslaná na preštudovanie poslancom.
V tomto bode vystúpil poslanec p. Andel, ktorý konštatoval, že sťažnosť
týkajúca sa nedostatku odkladacieho priestoru pre kočíky v DSS Barborka
bola správnou radou DSS Barborka prejednaná. S výsledkami prejednania
sťažnosti vyslovil p. Andel čiastočný súhlas, pričom zároveň požiadal, aby
bol určený termín, do ktorého bude povinnosť vytvoriť odkladací priestor
pre kočíky v DSS Barborka, a aby bola určená osoba zodpovedná za
vyhľadanie odkladacieho priestoru v DSS Barborka pre kočíky. Záverom
požiadal p. Andel pána starostu, aby spolu urobili miestne šetrenie
v priestoroch DSS Barborka a našli kompromis pre vytvorenie
odkladacieho priestoru pre kočíky. Ing. Gronský, ktorý uvedenú sťažnosť
riešil sa vyjadril v tom zmysle, že vytvorenie priestorov je v plnej
kompetencii vedenia DSS, ale poslanci i obyvatelia obce majú právo
požadovať, aby správna rada DSS Barborka zaradila na rokovanie
obecného zastupiteľstva napr. správu o situácii v DSS Barborka, pretože je
to organizácia, ktorej zriaďovateľ je obec Unín.
Obecné zastupiteľstvo správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2016 zobralo na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.
7. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a životné prostredie
Predseda komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné
prostredie p. Peter Khúla predložil prítomným správu zo zasadania
komisie. Zápisnica z komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. Jednotlivé body
boli prerokované na dnešnom zasadnutí v nasledujúcich bodoch a sú
k nim prijaté uznesenia. Správu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

8. Predaj a kúpa obecných pozemkov
V tomto bode predložil starosta obce doručené žiadosti na kúpu
a predaj obecných pozemkov.
-Mgr. Adriána Masaryková, Unín č. 283 a Ing. Peter Tlachač, Skalica –
vrátenie stavebného pozemku parč. Č. 9545/3 – odpredaj späť obci
v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy č.2/2015.
-Obec Unín v rámci vysporiadania pozemkov žiada o odpredaj pozemku
od Mgr. Simony Jáchimovej, Unín č. 248 pozemok parc. č. 75/2 o výmere
79 m2.
-Mgr. Simona Jáchimová a Ing. arch. Andrej Jáchim, Unín č. 248 – žiadosť
o predaj obecných pozemkov parc. č. 77/2 o výmere 5 m2, parc. č. 78/5
o výmere 24 m2 a parc. č. 79/9 o výmere 21 m2 spolu 50 m2.
-Obec Unín v rámci vysporiadania pozemkov na IBV Unín za kostolom pri
trafostanici odkupuje časť pozemku parc. č. 9545/1 vo výmere 5 m2 od p.
Radoslava Žilínka a manž. Jany a zároveň im odpredáva časť pozemku
parc. č. 9556/2 vo výmere 5 m2.
-p. Anna Svobodová, Skalica, Pelíškova 33 – žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku v k. ú. Unín parc. č. 537/1 vo výmere 34 m2.
-p. Erik Hoferka, Unín 469 – žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku
parc. č. 376/3 o dĺžke 20 m a šírke 0,5 m v celkovej výmere 10 m2.
Uznesenie č. 2/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odkúpenie
vráteného stavebného pozemku parc. č. 9545/3 vo výmere 556
m2 od Mgr. Adriany Masarykovej, bytom Unín č. 283 a Ing.
Petra Tlachača, bytom Skalica v zmysle uzatvorenej zmluvy č.
2/2015.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odkúpenie
pozemku parc. č. 75/2 vo výmere 79 m2 v k. ú. Unín od Mgr.
Simony Jáchimovej, bytom Unín č. 248 za cenu 5,- €/m2
v prospech Obce Unín.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra
bude znášať Obec Unín.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj obecných
pozemkov v k. ú. Unín vedených na LV 796 pre Obec Unín parc.
č. 77/2 o výmere 5 m2, parc. č. 78/5 o výmere 22 m2 a parc. č.
79/9 o výmere 24 m2 t. j. spolu 50 m2 Mgr. Simone Jáchimovej,
bytom Unín č. 248 a jej manželovi Ing. arch. Andrejovi
Jáchimovi, bytom Šamorín za cenu 5,- €/m2.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra
budú znášať kupujúci.

d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc. č. 9556/2 v k. ú. Unín vo výmere 5 m2
za cenu 5,- €/m2 manželom Radovanovi Žilínkovi a manž. Jane,
bytom Unín 253 podľa vypracovaného geometrického plánu č.
244/2017 zo dňa 3. 4. 2017.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odkúpenie časti
pozemku parc. č. 9545/1 v k. ú. Unín vo výmere 5 m2 za cenu 5,€/m2 od manželov Radovaa Žilínka a manž. Jany, bytom Unín
253 v prospech Obce Unín podľa vypracovaného geometrického
plánu č. 244/2017 zo dňa 3.4.2017.
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj obecného
pozemku v k. ú. Unín parc. č. 537/1 vo výmere 34 m2 p. Anne
Svobodovej, bytom Skalica, Pelíškova 33 za cenu 5,- €/m2.
Náklady spojené s prevodom bude znášať kupujúca.
g.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s odpredajom časti
obecného pozemku parc. č. 376/3 o dĺžke 20 m a šírke 0,5 m
v celkovej výmere 10 m2 za cenu 5,- €/m2 p. Erikovi Hoferkovi,
Unín č. 469.
Pred začatím prác je nutné požiadať o stanovisko SPP, nakoľko
sa v blízkosti plánovanej stavby plota nachádza plynové vedenie
a následne je treba vypracovať geometrický plán.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 2/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 9. Pridelenie obecného nájomného bytu
K 1. máju 2017 dali výpoveď z nájmu obecného bytu manželia Ludvík
a Katarína Nosálovci. Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo byt pridelilo
ďalšiemu záujemcovi z poradovníka a v prípade neprevzatia bytu ním
určilo náhradného záujemcu.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne prideľuje obecný nájomný 2izbový byt, byt č. 8, v bytovom dome č. 442 v obci Unín od 1. 5.
2017 p. Pavlovi Hercegovi, bytom Unín č. 150.

V prípade neprevzatia bytu p. Pavlom Hercegom, bude návrh
na uzavretie zmluvy o nájme 2 izbového bytu, byt č. 8, v bytovom
dome č. 442 v obci Unín, adresovaný nasledujúcemu
záujemcovi v poradí, p. Veronike Pikulíkovej, bytom Unín č.
309.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 3/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 10. Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Starosta obce p. Ján Palkovič predložil informáciu o žiadosti o finančný
príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“.
Špecifický cieľ – zníženie spotreby energie pri prevádzke obecných budov.
Obec má vypracovaný projekt a energetický audit na zníženie spotreby
energie vo verejnej budove – kultúrnom dome. Spolufinancovanie obce je
5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Rozpočet / vrátane DPH v zákonnej výške/:
Stavebné práce
Externý management
Stavebný dozor
Energetický audit
Rezerva na projektovú dokumentáciu

398 166, 17,-EUR
11 000,-EUR
9 000,-EUR
2 340,-EUR
9 900,-EUR

Celkom:
430 406,17,-EUR
Štátny nenávratný finančný príspevok: 408 885, 86,-EUR
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie a schvaľuje
podanie žiadosti:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného
programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os: 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej
efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,

vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ:
4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Názov
projektu:
„Zníženie
energetickej
náročnosti
Administratívno-spoločenské centrum v obci Unín“.
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
sumu
celkového
spolufinancovania projektu zo strany Obce Unín z celkových
oprávnených výdavkov vo výške 5 % a to 21.520,31 €.
Návrh bol schválený hlasovaním: 8 za, 0 proti, 0 sa zdržalo
Hlasovanie za uznesenie č. 4/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 11. Návrh na realizáciu investičných akcií v I. polroku 2017
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o plánovaných
investičných akciách v I. polroku 2017. Jedná sa o akcie: oprava budovy
domu smútku, chodníka k cintorínu, výstavba chodníka ku škole, oprava
základov mosta v hornom konci a jeho zábradlia, úprava priestorov okolo
kultúrneho domu, vypracovanie projektov na chodníky v centre obce
a hlavne úprava vysokotlakového potrubia na IBV – Záhumenice pri
kostole.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.
12. Delegovanie členov Rady školy za zriaďovateľa
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že do novozvolenej Rady
školy pri ZŠ s MŠ Unín deleguje štyroch členov a to: Dr. Martina Hoferku,
p. Martina Lukáča, p. Zuzanu Dinkovú a p. Ľubomíru Bordáčovú.
Ustanovujúce zasadnutie školskej rady bude 10. marca 2017.
Informáciu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
13. Došlá pošta
-p. Denisa Krížová, Unín č. 329 – žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu
-p. Peter Rehák ml., Unín č. 411 – žiadosť o pridelenie 2-izbového
obecného nájomného bytu
-p. Jaroslav Horinka, Unín č. 312 – žiadosť o zakrytie kanála a úpravu
vjazdu na obecnom pozemku pred jeho rodinným domom
-Junior Game s.r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava – žiadosť
o prevádzkovanie stávkových hier v Pohostinstve u Dugiho

-Ing. Zuzana Kubíková, Unín 360 – žiadosť o zakrytie kanála
a rekonštrukciu oporného múrika pred novostavbou č. 3
Uznesenie č. 5/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Denisy
Krížovej, bytom Unín č. 329 o pridelenie obecného nájomného
bytu zaradiť do poradovníka.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Petra
Reháka ml., bytom Unín č. 411 o pridelenie 2-izbového
obecného nájomného bytu zaradiť do poradovníka.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s úpravou vjazdu do
rodinného domu č. 312 a nedoporučuje zakrytie kanála pred
rodinným domom p. Jaroslavovi Horinkovi, bytom Unín č. 312.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí v súlade so zákonom
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách s umiestnením
a prevádzkovaním stávkových hier spoločnosti JUNIOR GAME
s.r.o. Bebravská 11, 821 07 Bratislava v prevádzke Pohostinstvo
u Dugiho v Uníne.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so zakrytím kanála
pred rodinným domom č. 3 Ing. Zuzane Kubíkovej, bytom Unín
č. 360 za podmienok, že musí byť dodržaný sklon kanála,
priemer novej rúry nesmie byť menší ako priemer susedných
rúr. Na oboch koncom kanála musia byť zabudované čistiace
otvory minimálne rozmerov 60 x 60 cm a nájazd na zakrytý
kanál z vozovky musí byť plynulý. Sklon povrchu zakrytia musí
približne kopírovať sklon nivelity vozovky.
Rekonštrukcia oporného múrika sa odporúča za podmienok, že
musí byť vybudovaný na mieste starého, nesmie byť posunutý
smerom do vozovky.
Realizácia bude vykonaná na náklady žiadateľa.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 5/2017 okrem písm d):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: Hlasovanie za uznesenie č. 5/2017 písm. d)

Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál,
Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: ThLic. Martin Hoferka Th.D.
14. Rôzne
Starosta obce informoval, že 9. 3. 2017 sa začne s inštaláciou zrkadla na
križovatke pri obecnom úrade.
Na základe diskusie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v decembri
2016 bol všetkým poslancom zaslaný materiál o stavebno-technickom
posúdení mosta v hornom konci. Posúdenie mosta bolo vykonané
projektovou stavebnou kanceláriou Ing. Baču v roku 2008. V posudku je
konštatované, že most je z hľadiska stavebného v havarijnom stave. Keďže
obec nemá financie na jeho opravu, obecné zastupiteľstvo rozhodlo
základy mosta medzi mostnými oporami zabetónovať, aby neprichádzalo
k ďalšiemu vymývaniu zeminy. Zároveň obmedziť prejazd cez most.
Starosta obce informoval, že SPP nám zrušilo výnimku z ochranného
priestoru vysokotlakého plynu na IBV Záhumenice za kostolom. Požiadal
SPP distribúcia o udelenie novej výnimky, čo bolo dnešným dňom
odsúhlasené. Výnimka bola udelená za podmienok, že obec vykoná
zakrytie vysokotlaku v dĺžke 93 m betónovými panelmi.
Starosta obce informoval o havarijnom stave kotla v pálenici. Po skončení
sezóny je nutná jeho výmena. Pri tejto príležitosti obec zvažuje zmenu
média vykurovania pod kotlami. Zvažuje sa na miesto dreva vykurovanie
plynom, nakoľko je nedostatok kvalitného suchého dreva a zákazníci si
drevo privážajú mokré drevo, ktoré narušuje časový harmonogram
pálenia, znečisťuje prostredie v pálenici, alebo si drevo neprivezú vôbec.
V súčasnosti obec nemá presnú cenovú kalkuláciu, koľko by stála
prestavba zariadenia na nové médium. Starosta zvolal k danej
problematike 8. 2. 2017 poradu komisie pre výstavbu, územné plánovanie
a životné prostredie rozšírenú o poslancov obecného zastupiteľstva. Tu
bola otázka prerokovaná, prediskutovaná, zvážené okolnosti za aj proti
a členovia komisie a obecného zastupiteľstva sa vyjadrili v pomere 8 : 2 za
zmenu média vykurovania za plyn. K danej problematike bola otvorená
diskusii v ktorej vystúpili: pp. Štefan Andel, Ján Palkovič, Marián Ovečka,
Peter Hoferka, Anton Mihál, Mgr. Lukáš Mihál, Ján Ábela, Peter Khúla,
Ing. Dušan Petráš, Jozef Pecha, Pavol Ovečka, Pavol Čelústka a Dr.
Hoferka.
Starosta obce konštatoval, že danou problematikou sa bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
až budú známe náklady na prípadnú zmenu média vykurovania. Záverom
informoval o štatistike, že od začiatku sezóny do dnešného dňa v pálenici
bolo páliť 356 zákazníkov, z toho len 50 z Unína, čo predstavuje 14 %.
V prepočte na domácnosti to predstavuje 11 % domácností z Unína. Podľa

štatistiky je zistené, že z celkového počtu zákazníkov za celú sezónu je len
20 % z Unína.
Uznesenie č. 6/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne na základe odborného
posudku stavebno-technického stavu mosta, kde je preprava
nákladnými autami nedoporučená povoľuje prevádzku na
moste len pre peších, cyklistov, motorové vozidlá do 3,5 tony, do
výšky 2,5 m.
Dopravné obmedzenie bude vyznačené dopravnými značkami
a obmedzením výšky vjazdu vozidiel.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne zabezpečí stavebnú úpravu
základov
mosta
betonážou
tak,
aby
neprichádzalo
k narušovaniu tejto časti mosta. Zároveň vykoná opravu a náter
zábradlia.
Termín: august 2017
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje starostu obce na
vyriešenie problému v ochrannom pásme vysokotlaku plynu na
IBV
Záhumenice
za
kostolom,
zadania
projektovej
dokumentácie na realizáciu stavby, objednávky betónových
panelov a uloženia panelov na vysokotlaké potrubie plynu
a s tým spojených náležitostí.
Hlasovanie za uznesenie č. 6/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek, p. Štefana Jurigová
Proti: Zdržal sa: 15. Diskusia
-p. Peter Vanek, veliteľ DHZ vystúpil s požiadavkou, aby obec zaslala
informáciu o záujme investície do opravy hasičskej zbrojnice na ústredie
DPO a ústredie HaZZ v Bratislave. Starosta obce prisľúbil, že list
s uvedenou požiadavkou do konca marca bude zaslaný.
-p. Danka Vaculková, Unín 322 – konštatovala, že v minulom roku nebolo
kosené na IBV Záhumenice za kostolom v priestoroch medzi cestou a ich
záhradami. Starosta prisľúbil v tomto roku nápravu.
-p. Anton Mihál, Unín 344 – zniesol dopyt, či sa plánuje v obci výstavba
kanalizácie. Starosta mu odpovedal, že v súčasnosti nie sú vydané výzvy na
realizáciu kanalizácií a z vlastných zdrojov nie je možné ju zrealizovať.

-p. Mgr. Lukáš Mihál, Unín 344 – mal dotaz na cenu betónu vo faktúrach
pri výstavbe chodníkov v obci. Starosta odpovedal, že zistí u dodávateľa čo
celková suma za „mazanicu z betónu prostého“ obnáša a oboznámi na
ďalšom zasadnutí.
-p. Mgr. Peter Regásek, Unín 430 – nebolo mu jasné množstvo vývozu
zeminy pri budovaní parkoviska pri DSS Barborka. Starosta mu
odpovedal, že na parkovisku sa zemina neodvážala, ale do faktúry je
zahrnutý vývoz zeminy z Čajkových uličky.
-p. Štefan Andel, Unín 366 – sa zaujímal o to, či je vypracovaný projekt na
chodník vo farskej uličke. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nie.
-p. Bc. Štefan Vach, Unín 32 – sa pýtal, či je dostupná obecná kronika.
Odpovedal mu p. Andel, kronikár obce, že kronika sa píše a je dopísaná do
r. 2014. Je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
-p. Marián Ovečka, Unín 113 – zaujímal sa o to, kedy sa po obci budú
opravovať cesty, most v hornom konci a ako dlho bude trvať plánovaná
prestavba v pálenici. Starosta odpovedal, že počas prestávky v pálenici
medzi sezónami, nakoľko tam je tam viacej plánovaných prác. Cesty sa
budú opravovať len formou zatierania výtlkov v jarnom období a otázka
mosta bola riešená v inom bode.
-p. Miloslav Rehák, Unín 189 – sa zaujímal o to, kedy bude opravená
štátna cesta do Petrovej Vsi. Starosta obce odpovedal, že v súčasnosti nie
sú v prevádzke žiadne obalovačky asfaltu, má prísľub, že cesta bude
opravená v priebehu roka 2017.
-p. Mgr. Peter Regásek, Unín 430 – žiadal o doplnenie zmluvy na zberný
dvor. Pýtal sa prečo v zmluve o NFP v časti rozpočtu nie je plánovaný
projektový alebo finančný manažér, na ktorého by sme mohli čerpať
financie z projektu. Starosta mu odpovedal, že toto nebolo realizované
z časových dôvodov.
16. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Uníne, dňa 9. 3. 2017
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Lukáš Mihál
Mgr. Ľubomíra Masaryková
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