ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 5. decembra 2018 o 18.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu Unín

Prítomní: podľa prezenčných listín
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej
a volebnej komisie
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Menovanie zástupcu starostu obce
10.
Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
komisií, určenie sobášiacich
11. Určenie platu starostu
12. Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV
13. Schválenie uznesenia
14.Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil Ing. Dušan
Petráš, zástupca starostu obce vo volebnom období 2014 – 2018. Privítal
novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, predsedníčku
miestnej volebnej komisie p. Zlatu Hoferkovú a všetkých prítomných
spoluobčanov. Oboznámil ich s programom zasadnutia. Skonštatoval, že
sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Rozália Drúžková,
pracovníčka obecného úradu. Ako overovatelia zápisnice boli určení Bc.
Juraj Ondráš a p. Peter Khúla.

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedajúci Ing. Dušan Petráš vyzval predsedníčku miestnej volebnej
komisie p. Zlatu Hoferkovú, aby prítomných oboznámila s výsledkami
volieb do obecnej samosprávy, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.
Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných 1008 voličov. Zúčastnilo sa
457 voličov, čo predstavuje 45,34 %. Počet odovzdaných platných hlasov
pre starostu bolo 362, pre obecné zastupiteľstvo 446 hlasov.
Starostom obce Unín sa pre ďalšie volebné obdobie stal Ján Palkovič,
NEKA s počtom 362 získaných hlasov. Do obecného zastupiteľstva boli
zvolení nasledovní kandidáti:
1. Ing. Dušan Petráš
316 hlasov
NEKA
2. Peter Khúla
315 hlasov
NEKA
3. Bc. Juraj Ondráš
304 hlasov
NEKA
4. Mgr. Peter Regásek
245 hlasov
KDH
5. Bc. Ferdinand Fagan
230 hlasov
NEKA
6. Bc. Štefan Vach
224 hlasov
KDH
7. Róbert Straka
204 hlasov, SMER-SD, SNS, MOST-HÍD
8. Anton Mihál
195 hlasov
KDH
9. Ing. Peter Štetina
193 hlasov
KDH
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva:
1. Štefana Jurigová
192 hlasov
KDH
2. Mária Ovečková
86 hlasov
KDH
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií
Novozvolený starosta p. Ján Palkovič zložil sľub starostu obce a na
znak súhlasu text sľubu podpísal. Predsedajúci Ing. Dušan Petráš
následne odovzdal novozvolenému starostovi insígnie – znak obce
a zároveň mu odovzdal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Sľub starostu tvorí prílohu zápisnice.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Starosta obce p. Ján Palkovič vyzval poslancov, aby povstali a prečítal
sľub poslanca. Poslanci po zložení sľubu podľa abecedného poradia
podpísali znenie sľubu a prevzali si z rúk predsedníčky miestnej volebnej
komisie osvedčenie poslanca. Sľub s podpismi poslancov tvorí prílohu
zápisnice.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce p. Ján Palkovič sa v krátkom príhovore
poďakoval za účasť a podporu vo voľbách. Zároveň
prítomných
oboznámil so stavom obce k dnešnému dňu a predložil ďalšie plány
v rozvoji a úprave obce. Správa starostu obce tvorí prílohu zápisnice.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba
návrhovej komisie a volebnej komisie
Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu
dnešného zasadnutia. Keďže k programu nemal žiadny z poslancov
doplňujúce návrhy, bol program schválený všetkými poslancami a
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa riadilo ďalej podľa predloženého
programu.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení Bc. Juraj Ondráš, Bc.
Štefan Vach a Anton Mihál.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
zdržal sa: Bc. Juraj Ondráš
Do volebnej komisie boli zvolení Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan a Ing. Peter Štetina.
Hlasovanie:
za: Ing. Dušan Petráš, Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek,
Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený
zvolávať
a viesť
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva
Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu poveriť poslanca Bc.
Juraja Ondráša zvolávaním a vedením zasadnutia obecného
zastupiteľstva v zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
zdržal sa: Bc. Juraj Ondráš
9. Menovanie zástupcu starostu obce
V zmysle zákona o obecnom zriadení menoval starosta obce za
zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022 Ing. Dušana
Petráša.
10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
a členov komisií, určenie sobášiacich
Predseda volebnej komisie Mgr. Peter Regásek predniesol návrh na
zriadenie komisií, ktoré sú poradnými a kontrolnými orgánmi obecného
zastupiteľstva. Zložené budú z poslancov obecného zastupiteľstva
a vybraných odborníkov z obyvateľov našej obce. Vo volebnom období

2018 – 2022 budú pracovať nasledovné komisie, ktorých predsedovia sú
členmi obecného zastupiteľstva, ktorí boli na dnešnom zasadnutí zvolení:
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
(Ing. Dušan Petráš)
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie (Bc. Juraj Ondráš)
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia (p. Peter
Khúla)
Komisia pre ochranu verejného poriadku (Bc. Ferdinand Fagan)
Boli odsúhlasení všetci členovia komisií tak, ako navrhli predsedovia
komisií.
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
Predseda:
Ing. Dušan Petráš
Podpredseda:
Zlata Hoferková
Tajomník:
Anna Matuškovičová
Člen:
Bc. Ľubica Hrebačková
Mgr. Peter Regásek
Bc. Štefan Vach
Anton Mihál
Mgr. Margita Vaculová
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie
Predseda:
Bc. Juraj Ondráš
Podpredseda:
Mgr. Martin Hoferka Th.D. - noviny
Tajomník:
Rozália Drúžková
Člen:
Ing. Peter Štetina
Štefana Jurigová
Ján Juriga
Vladimír Tokoš
Zlata Machová
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania
Predseda:
p. Peter Khúla
Podpredseda:
Ing. Anton Míšaný
Tajomník:
Anna Matuškovičová
Člen:
Ing. Arch. Andrej Jáchim
Mgr. Peter Regásek
Bc. Štefan Vach
Ing. Anton Papula
Juraj Drúžek
Jozef Bordáč
Róbert Straka
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Predseda:
Bc. Ferdinand Fagan

Podpredseda:
Tajomník:
Člen:

JUDr. Ján Štepánik
Anna Matuškovičová
Anton Mihál
Róbert Straka
Pavol Benkovič

Podľa zákona o obecnom zriadení starosta obce zastupuje obec aj
vo vzťahu k štátnym orgánom. Starosta obce prípadne ďalší poslanci
budú vykonávať aj obrady uzavretia manželstva, prijímanie štátnych
delegácií, jubilantov a pod.
Starosta určil, že obrady uzavretia manželstva okrem neho budú
vykonávať zástupca starostu Ing. Dušan Petráš a Bc. Juraj Ondráš.
11.
Určenie platu starostu obce
Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plat starostu určuje obecné
zastupiteľstvo. Podrobné úpravy pre výpočet výšky platu však stanovuje
zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zákon upravuje plat v závislosti od veľkosti obce či mesta. Tento zákon je
pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva záväzný.
Starostovi patrí plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu
pracovníka národného hospodárstva (teraz je 954,- € a koeficient pre
našu obce je 2,20).
12. Obchodná verejná súťaž na predaj stavebných
pozemkov
Uzávierka kola obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných
pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom bola stanovená podľa
harmonogramu na 5. decembra 2018. Do tohto termínu boli podané dve
nové žiadosti o kúpu stavebných pozemkov a to žiadosť p. Ľubomíra
Šustra, bytom Šaštín Stráže, ktorý žiada o pridelenie stavebného
pozemku parc. č. 9544/8 o výmere 800 m2 za navrhnutú cenu 18,50
€/m2. Záujemca zaplatil zábezpeku vo výške 1.000,- € do pokladnice
obecného úradu. Na ten istý pozemok podal žiadosť i Bc. Martin Krempa,
bytom Unín, ktorý ponúkol cenu 18,52 €/m2.
Komisia doporučuje, na základe súťažných podmienok pre obchodnoverejnú súťaž, bod 9, odpredať tento stavebný pozemok za navrhnutú
cenu 18,52 €/m2 Bc. Martinovi Krempovi, bytom Unín č. 168.
13. Schválenie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Bc. Juraj Ondráš predložil návrh
uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré
obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:
Hlasovanie za uznesenia č. 1 - 6

za: Ing. Dušan Petráš, Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek,
Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Celé znenie uznesení tvorí prílohu zápisnice.
14. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za
účasť novozvoleným poslancom, bývalým poslancom obecného
zastupiteľstva i všetkým prítomným spoluobčanom. Pozval ich na akciu
„Adventná dedina“, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9. decembra 2018
v kultúrnom dome. Týmto ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.
V Uníne, dňa 6. decembra 2018

Ján Palkovič
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Bc. Juraj Ondráš

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

p. Peter Khúla

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

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

