Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 26. júna 2015 o 18.00 hod. v zasadačke
Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Martin Hoferka
Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Prítomní občania: 2 podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Mgr. Ľubomíra Masaryková, Ing. Ivan Gronský
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Pridelenie nájomného obecného bytu na 12 b. j.
5. Diskusia
6. 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 8
prítomnými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení Ing. Dušan Petráš a p. Štefan Andel.
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, prípadne sa plnia okrem uznesenia č. 14/2015 písm. k).

4. Pridelenie nájomného obecného bytu na 12 b. j.
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol uznesením č.
14/2015 písm. k) pridelený byt na 12 b. j. p. Ivanovi Rehákovi, bytom
Holíč. Ten byt odmietol, z toho dôvodu sa uvedené uznesenie ruší.
Uznesenie č. 16/2015
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ruší uznesenie č. 14/2015
písm. k), ktorým bol pridelený byt p. Ivanovi Rehákovi, bytom
Holíč.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 2izbového bytu na 12 b. j. slečne Radke Masarykovej, bytom Unín
č. 417 od 1. 7. 2015.
Zodpovedná: p. Drúžková
Hlasovanie:
Celé uznesenie č. 16/2015 bolo schválené 100 % hlasovaním všetkých 8
prítomných poslancov.
5. Diskusia
Starosta obce v tomto bode predložil došlé žiadosti:
- p. Ján Vašek, Skalica – žiadosť o pridelenie 2 – 3 izbového bytu
- p. Jana Sopóciová, Unín č. 290 – žiadosť o výmenu rúr pod príjazdovým
mostíkom k rodinnému domu. Žiadosť bude postúpená na stavebnú
komisiu, ktorá po obhliadke vydá stanovisko k realizácii.
- Poľnohospodárske družstvo Koválov – návrh nájomnej zmluvy o nájme
poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Unín.
Starosta obce informoval prítomných o stave rekonštrukcie pálenice.
V súčasnosti prebiehajú stavebné práce. Mali by byť ukončené do 5. 7. 2015
a následne bude vykonaná montáž technológie. Práce na rekonštrukcii by
mali byť aj v rátane zaplombovania ukončené v mesiaci júl.
Starosta obce predložil informáciu o postupe prác na investičnej
bytovej výstavbe v lokalite Záhumenice za kostolom. Obec zadá
vypracovanie porealizačného zamerania a prevádzkový poriadok u Ing.
Budoviča. Kompletné materiály požadované zo strany BVS a. s. Bratislava
starosta obce odovzdá 29. 6. 2015.
ZSE – distribúcia v priebehu nasledujúceho týždňa vykoná obhliadku
stavby a geodetické zameranie na montáž elektrozariadení a kabeláže
v tejto lokalite. Táto by mala byť zrealizovaná do konca augusta 2015
a transformátor by mal byť namontovaný okolo 15. 9. 2015.
Obec má spracovanú výzvu na realizáciu ciest, ktorá bude aktuálna po
položení kabeláže. Výberové konanie by malo prebehnúť do konca júla.
Starosta obce informoval o možnosti vstúpiť do projektu
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR na roky

2014 – 2020. Obec bola zaradená do zoznamu 264 obcí oprávnených
k danej výzve. Jedná sa o výzvu Projekt na realizáciu lesných a poľných
ciest po pozemkových úpravách. Predložil návrh, aby bola uzatvorená
zmluva so spoločnosťou Premiér colsunting s. r. o. na vyhotovenie žiadosti
a verejné obstarávanie na predmetnú výzvu.
Starosta obce informoval prítomných ohľadom dĺžky vyučovacieho
procesu v materskej škole počas mesiacov júl – august. Vedenie školy
navrhlo vyučovať 13 dní počas týchto mesiacov. Rodičia požiadali starostu,
aby rokoval s vedením školy. Bolo dohodnuté, že materská škola bude
počas prázdnin otvorená 19 vyučovacích dní.
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prerokovaná
žiadosť p. Sprušanskej z Radimova ohľadom zabezpečenia autobusa pre
deti z Radimova. Starosta obce oslovil riaditeľku školy listom
s požiadavkou vyjadrenia jej stanoviska k danej veci. List riaditeľky školy
Mgr. Michaely Vaňkovej bol na zasadnutí prečítaný. Skonštatovala, že
predstava financovania školského mikrobusu by bola možná len vtedy,
keby bolo toľko žiakov z iných obcí, aby bola prevádzka rentabilná.
Starosta obce informoval o požiadavke knihovníčky, p. Jarmile
Kollárovej o prevádzkových hodinách počas prázdnin a od nového
školského roku. Bolo dohodnuté s riaditeľkou školy, že obec zabezpečí
audiozvonček, aby knihovníčka mohla otvárať čitateľom budovu priamo
z knižnice, nakoľko dvere školy musia byť z bezpečnostných dôvodov
zatvorené a osoby, ktoré prichádzajú do budovy musia byť kontrolované.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby
upozornili občanov, že v obci sa vyskytli prípady podvodov najmä na
starších ľuďoch, kedy im podvodníci ponúkali bezcenné šetriče vody za
100-násobok ceny a ponúkali zateplenie starších domov s tým, že
požadovali vopred finančnú zálohu. O činnosti týchto podvodníkov boli
informovaní občania miestnym rozhlasom a ich činnosť monitorujú
príslušníci kriminálnej polície PZ SR.
Starosta obce informoval o platnosti nového zákona o odpadoch od
1. 1. 2016. Informoval o systéme zberu odpadov a požiadal poslancov
a prítomných občanov o zvýšenie separácie, nakoľko separovaný odpad
bude podľa nového zákona odoberaný zdarma určenými spoločnosťami.
Čím sa zvýši separácia odpadu, znížia sa náklady obce na odvoz
komunálneho odpadu, čo je nie nezanedbateľná čiastka. O zákone
o odpadoch, povinnostiach obce a občanov budú občania priebežne
informovaní.
Starosta obce informoval, že v minulých dňoch boli do domácností
doručené dotazníky, kde majú občania vyjadriť svoje stanovisko a názor
k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Termín na odovzdanie
dotazníkov je 31. júl 2015. Po tomto termíne zasadne komisia a vyhodnotí
návrhy, požiadavky a priority občanov k Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce.

K platnému územnému plánu starosta obce predložil návrh úpravy
v lokalitách vinohrady a Sedlište. K uvedenému sa bude komisia vracať
v rámci Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 17/2015
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Jána
Vaška, bytom Skalica o pridelenie 2 – 3 izbového bytu zaradiť do
evidencie.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Jany
Sopóciovej, bytom Unín č. 290 postúpiť stavebnej komisii.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s podpísaním
nájomnej zmluvy na poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve
Obce Unín s Poľnohospodárskym družstvom Koválov na dobu 5
rokov.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so vstupom obce do
projektu o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR na roky 2014 – 2020 na vybudovanie lesných
a poľných ciest v k. ú. Unín po pozemkových úpravách.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením zmluvy o dielo na
vyhotovenie žiadosti a verejného obstarávania predmetnej
výzvy.
Zodpovední: pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Celé uznesenie č. 17/2015 bolo schválené všetkými prítomnými
poslancami.
6. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 29. 6. 2015

Ján Palkovič
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Dušan Petráš
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Štefan Andel

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková
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