Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 5. augusta 2015 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. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Prítomní občania: 3 podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
5. Správa o zasadnutí finančnej komisie, správy obecného majetku
a obchodu a sociálnych vecí
6. Návrh na schválenie úveru na realizáciu verejného osvetlenia
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu čerpania úveru
8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 k 1. 8. 2015
9. Došlá pošta, žiadosti
10.Diskusia
11. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta
obce Ján Palkovič. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
Navrhnutý program dnešného zasadnutia bol schválený všetkými 6
prítomnými poslancami po výmene poradia 6. a 7. bodu.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení p. Peter Khúla a ThLic. Martin
Hoferka, Th.D. Zapisovateľka Rozália Drúžková.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí
sú splnené. Starosta obce zároveň podal informáciu o stave podaného
projektu na realizáciu ciest v k. ú. Unín po pozemkových úpravách.
Skonštatoval, že na základe písomnej žiadosti obce o osadenie cestných
zrkadiel boli prítomní riaditeľ Okresnej správy ciest v Senici Ing. Olejník,
zástupca Okresného úradu Senica, odbor dopravy Bc. Koštialová
a dopravný inžinier Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva
policajného zboru v Senici Ing. Pavlík. Táto komisia konštatovala, že
zrkadlo u kaplnky sv. Barbory bude natreté, neodporučili ho vymeniť,
nakoľko majú len malé zrkadlá, ktoré by zhoršili viditeľnosť a bezpečnosť
uvedenej križovatky. OSC inštaluje zrkadlo na vlastné náklady na spojnici
štátnych ciest pri p. Mlčúchovi. Situáciu na križovatke pri obecnom úrade
musí vyriešiť projekt na náklady obce. Súhlasili i s umiestnením zrkadla
na križovatke na dolinke, ale na vlastné náklady obce.
4. Správa o činnosti komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
Predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia p. Peter Khúla podal informáciu zo zasadnutia komisie, ktorá
sa konala dňa 1. júla 2015. Zápisnica z komisie tvorí prílohu tejto
zápisnice. Na základe návrhu komisie bolo prijaté
Uznesenie č. 18/2015
a) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje opravu kanála
p. Veronike Masarykovej, bytom Unín č. 314 tak, že bude
vytrhaný betón nad kanálom, osadia sa betónové kocky
a zabudujú sa rozpery. Kocky sa osadia i na vrch terénu
a od asfaltovej cesty sa dosype drť.
b) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje JUDr. Jurajovi
Bystrickému, bytom Holíč, Schiffelova č. 21 úpravu vjazdu
k rodinnému domu č. 239 v obci Unín a to položením
zámkovej dlažby do roviny tak, aby kopíroval terén.
Úpravy budú vykonané na náklady žiadateľa.
Hlasovanie: celé uznesenie č. 18/2015 bolo schválené všetkými

prítomnými poslancami
5. Správa o zasadnutí finančnej komisie, správy obecného
majetku a obchodu a sociálnych vecí
Ing. Dušan Petráš, predseda finančnej komisie, správy obecného
majetku a obchodu a sociálnych vecí predložil správu zo zasadnutia
komisie, ktoré sa uskutočnilo 3. augusta 2015. Obecné zastupiteľstvo
zobralo správu z komisie na vedomie. Zápisnica z komisie tvorí prílohu
zápisnice.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu čerpania úveru
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský sa vyjadril k návrhu čerpania
úveru na realizáciu verejného osvetlenia a odporučil úver prijať.
Stanovisko s prepočtom hodnôt tvorí prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu čerpania
úveru zobralo na vedomie.
7. Návrh na schválenie úveru na realizáciu verejného
osvetlenia
Návrh na schválenie úveru na realizáciu verejného osvetlenia od
Slovenskej sporiteľne so všetkými podkladmi dostali poslanci písomne
s pozvánkou na zasadnutie. V prípade odsúhlasenia tohto návrhu, bol
podaný prísľub, že realizácia nového verejného osvetlenia bude vykonaná
do konca roka 2015. Peter Khúla mal otázku ohľadom 10-20% grantu
z výšky úveru, ako to v ponuke uviedla Slovenská sporiteľňa. Starosta
obce poslancom objasnil, že tento grant vo výške 20% bude obci
vyplatený po splnení podmienky, ak úspora elektrickej energie tohto
projektu bude min. 20%, čo podľa prepočtov a štúdie bude splnené
a úspora novými LED-svietidlami bude oveľa vyššia. Keďže neboli
vznesené žiadne iné pripomienky, bolo prijaté
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Uníne podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo výške 70.000,- €
poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, za účelom financovania kapitálových výdavkov obce
na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej

vistablankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru.
Zodpovedná: p. Matuškovičová
Hlasovanie: za – všetci prítomní poslanci
8. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 k 1. 8. 2015
Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová predložila prítomným
návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015 k 1. 8. 2015, ktorý bol poslancom
vopred zaslaný a tvorí prílohu zápisnice. Žiadny z poslancov nemal
k návrhu pripomienku, preto bolo prijaté
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu na
rok 2015 k 1. 8. 2015 podľa predloženého návrhu.
Zodpovedná: p. Matuškovičová
Hlasovanie: za – všetci prítomní poslanci
9. Došlá pošta, žiadosti
P. Veronika Masaryková, Unín č. 314 – žiadosť o opravu poškodeného
kanála pred rodinným domom. K uvedenému s vyjadrila stavebná
komisia a obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 18/2015 písm. a).
JUDr. Juraj Bystrický, Holíč – žiadosť o povolenie úpravy vjazdu pred
rodinným domom č. 239 v obci Unín. K žiadosti bolo na návrh stavebnej
komisie prijaté uznesenie č.18/2015 písm. b).
P. Jana Tesářová, Unín č. 148 – žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu.
P. Lenka Vašková, Unín č. 126 – žiadosť o pridelenie obecného
nájomného 2-izbového bytu.
UNÍN AGRAR, k. s., Unín č. 196 – žiadosť o povolenie pripojenia na
obecnú poľnú cestu a jej využívanie pri Poľnohospodárskom družstve
Petrova Ves, stredisko Unín na svoje účely.
Roľnícke družstvo Petrova Ves – návrh Nájomnej zmluvy č.
NZ/1675/2014 – na prenájom obecných pozemkov.
Starosta obce v tomto bode informoval prítomných o úspechu
dorasteniek DHZ, ktoré zvíťazili v okresnom kole v požiarnom športe. Na
krajskom kole v Cerovej obsadili 2. miesto a postup na národné kolo im
unikol o pár sekúnd. Poďakoval im za peknú reprezentáciu obce Unín.

Dňa 25. júla 2015 sa uskutočnila v obci súťaž v požiarnom športe
O pohár obce Unín. V kategórii žien zvíťazili ženy z Unína a v kategórii
mužov INA Skalica.
Dňa 1. augusta 2015sa za účasti družstiev TJ Nafta Gbely, OFK Mokrý
Háj, TJ Smrdáky a TJ Unín uskutočnil žiacky futbalový turnaj. Víťazom
sa v silnej konkurencii stali naši žiaci. Starosta obce im zablahoželal
k víťazstvu a zároveň aj k postupu do najvyššej okresnej súťaže.
Zároveň informoval, že v najbližší víkend sa začínajú majstrovské
futbalové súťaže, muži v II. triede (tréneri Ľ. Stieranka a P. Khúla),
mužstvo dorastu v majstrovstvách okresu (tréneri Mgr. P. Regásek a P.
Žilínek) a mužstvo žiakov v majstrovstvách okresu (tréneri B. Malík a P.
Šeba). Pozval všetkých priaznivcov športu na majstrovské stretnutia.
Zároveň pozval občanov na pozorovanie nočnej oblohy, ktoré sa
uskutoční 8. augusta 2015 o 21.00 hod. nad obcou na hone „Koze“.
Občania budú môcť pozerať hviezdy pomocou hviezdnych ďalekohľadov
a odbornú prednášku o astronómii prednesie p. Ivo Míček.
V dňoch 14. - 17. 8. 2015 sa v obci uskutočnia letné hody. Občania boli
plagátom informovaní o presnom programe jednotlivých akcií počas
hodových slávností. Je smutné, že žiadna spoločenská organizácia
nemala záujem o organizáciu hodových zábav. Hodové zábavy budú preto
v réžii obce v spolupráci s TJ. Starosta obce pozval všetkých občanov na
hodové oslavy, na ich duchovnú, kultúrno-spoločenskú aj športovú časť.
Konštatoval, že boli ukončené práce na technológii a interiéry
pálenice. Pálenica je kompletizovaná a zaplombovaná pracovníkmi
colného úradu. Sezóna začína 2. septembra 2015. Záujemcovia o pálenie
sa môžu prihlásiť osobne u p. Petra Hoferku, alebo na tel. č. 0908
278 688.
Tradične k letným hodom vyjde nové číslo Unínskych novín, ktoré je
už dané do tlače.
Z nadácie SPP a Nafta a. s. podľa projektu na výstavbu detského
ihriska v Rajčuli bola poukázaná suma vo výške 1.200,- €. Starosta obce
poďakoval nadácii.
Taktiež informoval o prácach na IBV. Dňa 31. 7. 2015 zasadala
výberová komisia na výstavbu komunikácií a nevybrala žiadneho
dodávateľa stavby. Požiadala záujemcov o doplnenie informácií a jej
ďalšie zasadnutie sa uskutoční 14. 8. 2015. ZSE distribučná, a. s. začne 17.
8. 2015 s realizáciou rozvodných sietí na tomto stavenisku. Podľa
prísľubu dodávateľa majú byť tieto práce ukončené do konca septembra.
Starosta obce informoval, že 75 občanov (rodín) odovzdalo dotazník
s návrhmi na vytvorenie nového Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Unín. V súčasnosti prebieha analýza a spracovanie návrhov,
ktoré bude predložené komisii a jej závery budú dané na spracovanie Ing.
Gergelovej.
K uvedené obecné zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie č. 20/2015
a.)
b.)
c.)

d.)

e.)

Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Jany
Tesářovej, Unín č. 148 o pridelenie obecného
nájomného bytu zaradiť do evidencie.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Lenky
Vaškovej, Unín č. 126 o pridelenie obecného
nájomného 2-izbového bytu zaradiť do evidencie.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje využívanie
poľnej cesty firmou UNÍN AGRAR, k.s., Unín č. 196 za
podmienky, že vykoná spevnenie tejto časti cesty od
asfaltovej cesty po vjazd do svojho objektu
makadamom na vlastné náklady na základe stavebného
konania.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje starostovi
obce podpísať nájomnú zmluvu na prenájom obecných
pozemkov s Roľníckym družstvom Petrova Ves na dobu
5 rokov.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá zahrnúť do Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín
rekonštrukciu a obnovu existujúcich poľných ciest.
Zodpovední: pracovníci OcÚ

Hlasovanie: Celé uznesenie č. 20/2015 bolo schválené 100 % hlasovaním
všetkých prítomných poslancov.
10.Diskusia
P. Jozef Pecha – požiadal starostu obce, aby zabezpečil odvoz pokosenej
trávy z ihriska, nakoľko táto tam kysne a zapácha. Zároveň sa informoval,
kedy bude zriedený zberný dvor. Starosta odpovedal, že do konca tohto
roku bude by mal byť priestor pre zberný dvor oplotený a v ňom by sa
sústreďovali niektoré druhy separovaného odpadu, ktorý sa z obce
odváža len niekoľkokrát ročne.
Mgr. Peter Regásek – sa zaujímal o to, či je obec oboznámená s tým, že
do nášho katastra sa dováža močovka z Jablonice.
Zároveň sa informoval o tom, ako sa zabezpečí odchyt túlavých psov po
obci. Starosta obce prisľúbil zistiť informáciu na Mestskej polícii v Holíči
pri riešení tohto problému.

11.Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 6. 8. 2015
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Peter Khúla

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

ThLic. Martin Hoferka Th.D.

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

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

