Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín,
konaného dňa 21. 5. 2014 o 18.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu Unín
Prítomní:
pp. Ján Palkovič, Ing. Anton Míšaný, JUDr. Ján Štepánik, Lukáš Mihál,
Juraj Drúžek, Mgr. Peter Regásek
p. Štefan Andel – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór
Neprítomní: pp. ThLic. Mgr. Martin Hoferka Th.D., Ladislav Pobuda,
Roman Jankovič
Program:
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2013
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Informácia z porady starostov okresu Skalica
6. Priebeh budovateľských aktivít v roku 2014 a kultúrnospoločenská
činnosť obce
7. Došlá pošta, žiadosti
8. Rôzne
9. Diskusia
10.
Záver
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta obce
Štefan Andel. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná
väčšina
poslancov
a obecné
zastupiteľstvo
je
uznášaniaschopné. Program rokovania bol schválený všetkými
prítomnými poslancami. Overovateľmi zápisnice boli určení p. Ján
Palkovič a p. Juraj Drúžek. Zapisovateľka Rozália Drúžková.
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu p. Palkovič. Skonštatoval, že
uznesenia sú splnené okrem uznesenia č. 6/2014 písm. b), ktoré sa týka
zmeny umiestnenie trafostanice na záhumní, kde po opätovnom
prerokovaní s dodávateľom bolo pristúpené k realizácii podľa už

schváleného projektu. Uznesenie č. 7/2014 písm. a) je dohodnuté
s vedením ZŠsMŠ, realizácia prebehne v mesiaci jún 2014 a uznesenie č.
7/2014 písm. b) sa nezrealizovalo, nakoľko výbor DHZ Unín riešenie
navrhnutej alternatívy neodsúhlasil.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2013 poslanci dostali spolu s pozvánkou na rokovanie. Žiadny
z prítomných poslancov nemal k uvedenému materiálu pripomienky,
tento tvorí prílohu zápisnice. Bolo prijaté
Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Unín za rok
2013.
Uznesenie č. 8/2014 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami.
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2013 bol poslancom zaslaný na
pripomienkovanie. Na otázky odpovedala účtovníčka obce p. Anna
Matuškovičová, materiál tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému obecné
zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 9/2014
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje použitie prebytku
hospodárenia vo výške 34.590,76 € zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na tvorbu rezervného fondu.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok
2013.
Zodpovedná: p. Matuškovičová

Uznesenie č. 9/2014 bolo celé schválené 100 % hlasovaním všetkých
prítomných poslancov.
4. Návrh na úpravu rozpočtu
Písomný materiál Návrh na úpravu rozpočtu bol poslancom zaslaný na
preštudovanie. Účtovníčka obce p. Matuškovičová zdôvodnila
navrhované zmeny na jednotlivých položkách rozpočtu. Po vzájomnej
konzultácii starosta obce navrhol poslancom predloženú úpravu rozpočtu
schváliť. Upravený návrh rozpočtu obce tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 10/2014
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predloženú
úpravu rozpočtu.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje čerpanie
prostriedkov z rezervného fondu na pokrytie kapitálových
výdavkov
a splátku
istiny
(univerzálny
úver)
po
predchádzajúcom schválení obecným zastupiteľstvom.
Zodpovedná: p. Matuškovičová
Uznesenie č. 10/2014 bolo celé schválené všetkými prítomnými
poslancami.
5. Informácia z porady starostov okresu Skalica
Starosta obce predložil poslancom informáciu z porady starostov
okresu Skalica, ktorá sa konala 30. apríla 2014 v Holíči. Oficiálne tu bol
predstavený nový prednosta okresu Ing. Marián Honza a noví vedúci
oddelení. Pod okresný úrad prešla i Správa katastra, kde je vedúcim Ing.
Vladimír Kovalčík. Hlavný bod programu sa týkal odbornej prípravy na
úseku krízového riadenia. O úlohách v oblasti civilnej obrany tu
informoval Ing. Milan Gajdoščík a pani Juríková, pracovníci okresu
Skalica. Sklad civilnej ochrany bol v našej obci premiestnený zo školy do
priestorov obecného úradu a bude tu v najbližších dňoch vykonaná
kontrola. Na porade starostov sa zúčastnili i riaditeľ polície okresu
Skalica Jozef Obuch, zástupca hasičského záchranného zboru p. Jozef
Jankovič, veliteľ vojenského útvaru Malacky pplk. Benča a riaditeľka SČK
p. Veronika Kopúnková.
Dňa 25. apríla 2014 sa konalo zasadnutie Združenia miest a obcí
Záhorskej oblasti v Skalici. Tu ostro vystúpili viacerí starostovia
a vyslovili nespokojnosť s veľkou byrokraciou voči obciam, žiadali zmenu
infozákona a poukázali na to, že štátne inštitúcie v mnohých prípadoch
zle hospodária, ale vyžadujú šetrenie od miest a obcí. Zároveň vyjadrili

nesúhlas s tým, že sa nečerpajú eurofondy. Obce majú pripravené mnohé
projekty, avšak čerpanie brzdia štátne orgány. Na zasadnutí boli
starostovia oboznámení aj o chystanej reforme v samospráve, čo je
vlastne príprava reformy o nás bez nás.Snem ZMOS sa uskutoční 28.
a 29. mája 2014, kde bol za náš okres za delegáta zvolený starosta obce
Unín, p. Štefan Andel.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie informáciu starostuobce na
vedomie.
6. Priebeh budovateľských aktivít v roku 2014
a kultúrnospoločenská činnosť obce
Starosta obce podal poslancom informáciu o plánoch budovateľských
akcií, ktoré by mali prebehnúť do konca roka 2014:
- 30. mája – kolaudácia vyhliadkovej veže „Rozhľadňa Lipky nad
Unínom“
- jún – prístupová cesta cca 180 m od lesa k rozhľadni
- jún – rekonštrukcia v ZŠsMŠ (zo šatní trieda, z triedy spálne pre
materskú školu, zo skladu civilnej ochrany obecná knižnica)
- jún, júl – rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu na
záhumní po ukončení prác západoslovenskej energetiky
- jún, júl – chodník cca 200 m od križovatky k ihrisku a materskej škole–
I. časť
- júl – rekonštrukcia pálenice (elektrika, výmena okien)
- júl, august – bežná údržba miestnych komunikácií (asfaltovanie)
- júl, august – údržba kanálov, lavičiek a detských ihrísk
- august, september – 200 m chodníka od križovatky k ihrisku – II. časť
- september, október – vodovod, plynofikácia – IBV za kostolom
- november, december – elektrika – IBV za kostolom.
V kultúrnospoločenskej činnosti sú do konca roka naplánované tieto
akcie:
24. mája – prijatie 50-ročných jubilantov na obecnom úrade
24. mája – voľby do Europarlamentu
24. mája – PLAMEŇ – hasičská súťaž žiackych družstiev
31. mája – Rozprávkový pochod po obci pre všetky deti usporiadaný
obecným úradom a spoločenskými organizáciami v obci
28. jún – slávnostné otváranie Rozhľadne Lipky nad Unínom
28. jún – Unínskesamohyby
5. júl – hasičská súťaž o Pohár starostu obce, družobná návšteva hasičov
z Jasenia
15. august – hodová diskozábava
16. august – hodová tanečná zábava, hodová „11“, chovateľská výstava
v areáli školy

október – Úcta k starším – posedenie s dôchodcami
november - martinské hody – tu sa ešte neprihlásil žiadny usporiadateľ
22. november – voľby do obecnej samosprávy
7. december – Adventné mikulášske poobedie
december – adventný koncert žiakov ľudovej umeleckej školy.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu starostu obce na vedomie.
7. Došlá pošta, žiadosti
- p. Milada Drúžková, Unín č. 22 – žiadosť o povolenie na stavbu kríža
v extraviláne k. ú. Unín v lokalite Malé Kozy, kedysi nazývanej „U dvoch
krížov“, kde je dnes len jeden kríž. Kríž bude na pozemku, ktorého sme
vlastníkmi.
- Martin a Katarína Hoferkovci, Unín č.11 – výpoveď z nájmu bytu
v budove zdravotného strediska k dátumu 1. 8. 2014.
- Richard a Lucia Machovci, Unín č. 442 – výpoveď z nájmu bytu v 12bytovej jednotke k 1. 7. 2014.
- Zdeno Straka, Unín č. 76 – žiadosť o pridelenie obecného nájomného
bytu.
- Ing. Anna Sršňová, Bratislava – žiadosť o zámenu, prípadne odkúpenie
obecného pozemku, ktorý mali doteraz od roľníckeho družstva vymeraný
a mali ho v náhradnom užívaní, kde zasadili na ornej pôde ovocné
stromy.
- Právne centrum s.r.o. Bratislava – žiadosť JUDr. Juraja Bystrického
o nájom obecných pozemkov.
- p. Iveta Masaryková, Unín č. 304 – žiadosť o prijatie do obecnej
knižnice ako knihovníčku.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 11/2014
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s výstavbou kríža
v lokalite Malé Kozy „U dvoch krížov“ v extraviláne k. ú. Unín
na parc. č. 8118 p. Milade Drúžkovej, bytom Unín č. 22, ktorá je
vlastníkom uvedenej parcely.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie výpoveď
z nájmu 2-izbového obecného bytu manželov Martina
a Kataríny Hoferkovcov v budove zdravotného strediska
k 1.8.2014.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje po uvoľnení
pridelenie obecného 2-izbového bytu po manželoch Martinovi
a Kataríne Hoferkovcoch slečne Božene Jančíkovej, ktorá
doteraz prenajíma 1-izbový obecný byt.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje po uvoľnení 1izbového nájomného bytu slečnou Boženou Jančíkovou podľa

poradia podaných žiadostí jeho pridelenie pani Márii
Toldyovej, bytom Veľký Krtíš.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie výpoveď
z nájmu obecného 3-izbového bytu manželov Richarda a Lucie
Machovcov v budove 12-bytovej jednotky k 1. 7.2014.
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje po uvoľnení 3izbového nájomného bytu v budove 12-bytovej jednotky
manželmi Richardom a Luciou Machovcami jeho pridelenie
manželom Jurajovi a Márii Flajžíkovcom, ktorí doteraz
prenajímajú 1-izbový obecný byt v tejto budove.
g.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 1izbového bytu v 12-bytovej jednotke po manželoch Jurajovi
a Márii Flajžíkovcoch podľa poradia podaných žiadostí slečne
Adriáne Jančíkovej, bytom Unín č. 411.
h.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť pána Zdena
Straku, bytom Unín č. 76 o pridelenie obecného nájomného
bytu zaradiť do evidencie.
i.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne zamieta žiadosť Ing. Anny
Sršňovej, bytom Bratislava, Lipského 3 o výmenu alebo
odkúpenie obecného pozemku. Výmenu si mala menovaná
uplatniť v rámci pozemkových úprav.
j.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Ivety
Masarykovej, bytom Unín č. 304 o prijatie na pozíciu
knihovníčky do obecnej knižnice zaradiť do evidencie.
k.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne zamieta návrh na
prenájom obecných pozemkov v extraviláne obce JUDr.
Jurajovi Bystrickému, ktorý doručilo Právne centrum s.r.o.
Bratislava.
Zodpovední: pracovníci OcÚ
Obecné zastupiteľstvo schválilo 100 % hlasovaním všetkých prítomných
poslancov celé znenie uznesenia č. 11/2014.
8. Rôzne
Všetkým poslancom bol zaslaný výrok audítora. V správe je
konštatované, že výsledok hospodárenia a peňažné toky za rok 2013 sú
v súlade so zákonom o účtovníctve. Po krátkej rozprave poslancov
a objasnení predloženej správy, zobrali poslanci správu na vedomie.
Starosta obce oznámil poslancom, že obec má objednané vypracovanie
Plánu odpadového hospodárstva, ktoré Ing. Gabriela Gergelová do 30. 6.
2014 odovzdá.

Dňa 19. 5. 2014 bola vyhlásená verejná súťaž na technickú vybavenosť
IBV Unín a to na vodovod a plynovod. Lehota predkladania ponúk je do
11. 6. 2014 do 12.00 hod.
Na dnešné zasadnutie bola prizvaná pani Petra Danielová, Unín č. 305 na
základe sťažnosti jej suseda pána Rastislava Olásza, ohľadom
podmokania jeho rodinného domu, spôsobeného nevyvážaním žumpy
a ucpaním odtokového kanála. Pani Danielová sa ospravedlnila, preto
bude 22. 5. 2014 vykonaná kontrola na mieste, kde sa zúčastní starosta
obce, p. Palkovič a p. Matuškovičová.
Zástupca starostu a predseda finančnej komisie p. Palkovič predložil
prítomným na schválenie plat starostu obce, na základe vyhlásenia
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca SR v roku 2013.
K uvedenému bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje starostovi obce
v zmysle § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení
neskorších predpisov mesačný plat na rok 2014 zvýšený o 10 %.
Zodpovedná: p. Drúžková
Uznesenie č. 12/2014 schválili všetci prítomní poslanci.
9. Diskusia
V diskusii sa poslanci venovali organizačnému zabezpečeniu
slávnostného otvorenia Rozhľadne Lipky nad Unínom.
Starosta obce oznámil prítomným, že tohtoročná sezóna v obecnej
pálenici skončí 5. júna 2014.
10.
Záver
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil. Budúce zasadnutie
bude podľa potreby, najneskôr do 10. augusta 2014.
V Uníne dňa 23. mája 2014
Štefan Andel
starosta obce
Overovatelia:

p. Ján Palkovič

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

p. Juraj Drúžek

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

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

