Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 19. decembra 2018 o 18.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek,
Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ospravedlnený: Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Prítomní: 12 občanov podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2018
5. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
6. VZN č. 4/2018 Obce Unín o organizácii miestneho referenda
7. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Unín
9. Pridelenie obecného nájomného bytu
10.
Diskusia
11. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce
Ján Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zároveň predložil
poslancom na schválenie program zasadnutia. K programu mal
pripomienku poslanec pán Anton Mihál, ktorý žiadal o doplnenie bodu,
kde by sa poslanci vyjadrili k tomu, aby sa zasadnutia obecného
zastupiteľstva konali v piatok a nie v stredu, ako to navrhuje starosta obce.
Starosta obce zároveň skonštatoval, že podľa Zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 13 ods. 4 písm. a) je
uvedené, že zasadnutie obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta

obce, takže zostalo na jeho rozhodnutí. Zároveň starosta obce predložil
analýzu zasadnutí za roky 2013 a 2014, kde bolo konštatované, že v piatok
boli zasadnutia len 2 x, termíny zasadnutí neboli pevné a nik nenavrhoval
zmenu. Pán Anton Mihál skonštatoval, že na zasadnutiach bolo
prítomných za minulé volebné obdobie v priemere viac ako 12 občanov.
Starosta skonštatoval, že zastupiteľstvá sa konajú v presných časoch
a dňoch a určite bolo za minulé volebné obdobie prítomných na
zasadnutiach viac občanov ako za obdobie 1990 až 2014.
Mgr. Peter Regásek navrhol, aby bol priebeh zasadnutí obecného
zastupiteľstva audiovizuálne zaznamenávaný, aby nevznikal rozpor medzi
skutočným priebehom zasadnutia a o ňom spísanou zápisnicou. Poslanci
sa dohodli, že rokovanie o tomto návrhu bude presunuté do diskusie.
Nakoniec zostal program zasadnutia v pôvodnom znení, čo bolo schválené
všetkými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia Ing. Dušan Petráš a Mgr. Peter Regásek.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.
4. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2018
Návrh bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Účtovníčka obecného úradu p. Anna
Matuškovičová pred začatím prerokúvania návrhu na úpravu rozpočtu
k 31.12.2018 poslancov oboznámila s tým, že pre krátkosť času nebola
k úprave rozpočtu zvolaná finančná komisia, nakoľko dňa 5.12.2018 sa
konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Bolo treba
zaúčtovať čo najviac účtovných prípadov, pripraviť návrh, ktorý by mal byť
v predstihu zaslaný členom finančnej komisie a po úpravách aj poslancom
obecného zastupiteľstva, čo by sa časovo nestihlo.
Uviedla, že sa jedná len o kozmetické úpravy. Podľa predloženej úpravy
a predpokladanej skutočnosti by nemala obec v roku 2018 skončiť so
schodkom hospodárenia. Ku koncu roka budú ešte minimálne presuny
medzi jednotlivými položkami a to z dôvodu preúčtovania dotácií,
preúčtovania z rezervného fondu a z fondu opráv. Príjmová ani výdavková
časť rozpočtu by sa nemala zvyšovať, skôr budú jednotlivé položky nižšie.

Do celkovej úpravy bude zahrnutá aj úprava rozpočtu základnej školy
s materskou školou, kde taktiež ešte dobiehajú dotácie na činnosť,
poplatky za stravu, materskú školu, školskú jedáleň a školský klub detí.
Následne viacerí poslanci skonštatovali, že i napriek deklarovanej časovej
tiesni mala byť k tejto problematike zvolaná finančná komisia, nakoľko
viacerí poslanci sú novozvolení, a teda nie sú oboznámení s problematikou
obecného rozpočtu a nerozumejú jej. Bc. Štefan Vach uviedol, že
navrhované úpravy nepovažuje za kozmetické, nakoľko napr. v bode
kapitálové výdavky je rozdiel cca 170.000 eur. Podobne je to i pri ostatných
úpravách. Mgr. Peter Regásek sa informoval, prečo sú pri kapitálových
výdavkoch v kapitole šport a športové aktivity rozdelené výdavky na
vlastné a cudzie prostriedky a prečo je navýšený materiál pri bytovom
hospodárstve. Bc. Štefan Vach sa informoval, prečo nie je čerpaná položka
vo výdavkovej časti v sume 170.362,- €. Dotazy boli účtovníčkou p. Annou
Matuškovičovou zodpovedané s tým, že finančné prostriedky sú rozdelené
z toho dôvodu, že na zavlažovanie ihriska sme dostali dotáciu, čo sú cudzie
zdroje a ostatné výdavky sú hradené z vlastných zdrojov. V bytovom
hospodárstve sa rekonštruovala kúpeľňa bytu v budove obecného úradu,
čo bolo hradené z fondu opráv a položka 170.362,- € nebola vyčerpaná,
lebo zatiaľ nebola zrealizovaná výstavba cesty na IBV, na ktorú sa mali
financie použiť. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje úpravu rozpočtu
Obce Unín k 31.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Ing. Peter
Štetina
Zdržal sa: Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka
Proti: Mgr. Peter Regásek, Bc. Štefan Vach, p. Anton Mihál
5. Obchodno-verejná
súťaž na
predaj stavebných
pozemkov
Poslanci dostali na preštudovanie s pozvánkou aj návrh
Obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov. K uvedenému
dokumentu sa vyjadril Bc. Štefan Vach, ktorý upozornil na chýbajúce slovo
„povinný“ v článku č. IV. Súťažné podmienky v odseku 11, takže po
opravení odsek 11. znie: Kúpnu cenu je navrhovateľ povinný zaplatiť naraz,
najneskôr 30 dní od nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku.
Zároveň navrhoval, aby v článku VI. Lehota na predkladanie návrhov bolo
pred každým dátumom doplnené „1. kolo“, 2 ... atď. Toto bolo zamietnuté,

ako neopodstatnené. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných
pozemkov tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schválilo „Obchodno-verejnú
súťaž na predaj stavebných pozemkov.“
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton
Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --6. VZN č. 4/2018 Obce Unín o organizácii miestneho
referenda
Návrh na VZN č. 4/2018 Obce Unín o organizácii miestneho
referenda bol zaslaný poslancom na preštudovanie. Bc. Ferdinand Fagan
sa informoval, kto spracoval a kontroloval návrh predmetného VZN, načo
pani Rozália Drúžková odpovedala, že predmetné VZN kontroloval
kontrolór obce Ing. Ivan Gronský. Bc. Ferdinand Fagan sa ďalej vyjadril,
že v úvode návrhu sú uvedené nesprávne paragrafy zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Z. z., pričom je možné, že takýchto chýb bude
v návrhu VZN viac a je ho preto potrebné skontrolovať. Bc. Štefan Vach
upozornil, že v článku 5, bod 3 uvedeného návrhu, je uvedené, že členov
okrskovej komisie v našej obci menuje starosta. Nakoľko členovia
okrskovej komisie sčítavajú hlasy a vyhotovujú zápisnicu, nepovažuje
takýto spôsob tvorby komisie za objektívny. Bc. Štefan Vach uviedol, že je
to to isté, ako keby v parlamentných voľbách členov komisie, ktorá sčítava
hlasy a vyhotovuje zápisnicu menovala jedna politická strana. Starosta
oponoval, že pri tvorbe sa držal volebného zákona a pôvodný návrh VZN
bol vypracovaný pracovníkmi obce podľa portálu a vzorov verejnej správy
SR. V článku 4. v ods. 1 je uvedené, že obecnú komisiu zriaďuje obecné
zastupiteľstvo a v ods. 2, je uvedené, že každý poslanec môže navrhnúť
jedného člena komisie a jedného náhradníka. Podľa článku 5 ich teda
starosta len menuje.
Vzhľadom na vznesené námietky starosta obce navrhol stiahnutie
uvedeného návrhu VZN z rokovania zastupiteľstva s tým, že VZN bude
dopracované a opätovne predložené na budúcej schôdzi obecnému
zastupiteľstvu na schválenie.

7. Plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil poslancom na
doplnenie a schválenie Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
Tento bol zaslaný elektronicky s materiálmi na zasadnutie. Obecné
zastupiteľstvo vzalo Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 na
vedomie.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Unín
Dňa 28. februára 2019 končí mandát hlavného kontrolóra obce
Unín. Z toho dôvodu musí byť vyhlásené na túto funkciu výberové
konanie. Toto bude zverejnené na informačnej tabuli obce a webovej
stránke obce. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 9/2018
Obecné
zastupiteľstvo
v Uníne
schvaľuje
vyhlásenie
Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Unín.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton
Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --9. Pridelenie obecného nájomného bytu
Ku dňu 1. januára 2019 ukončí nájomnú zmluvu na 3-izbový byt
v budove obecného úradu p. Marián Malík a slečna Mária Hrnčiríková
a sťahujú sa do novovybudovaného rodinného domu na IBV. Slečna
Denisa Křížová požiadala 3. mája 2018 o zámenu obecného nájomného
bytu zo zdravotných dôvodov. Obecné zastupiteľstvo zo záujemcov
o obecný nájomný byt vybralo a pridelilo byty nasledovne:
Uznesenie č. 10/2018
a.)Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje výmenu 2-izbového
obecného nájomného bytu na 12 b.j. č. 11 slečne Denisy Křížovej
za 3-izbový byt č. 2 v budove obecného úradu od 1. januára 2019.
b.)Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 2izbového obecného nájomného bytu č. 11 na 12 b.j. p. Michalovi

Uhrovi, bytom Holíč, SNP od 1. januára 2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Anton
Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --10.

Diskusia
Úvodom diskusie starosta obce poďakoval všetkým poslancom,
ktorí sa zúčastnili a podieľali na uskutočnení obecnej akcie „Adventná
dedina“, ktorá mala veľmi dobré ohlasy a bola zorganizovaná na vysokej
úrovni. Zároveň všetkých pozval na Posedenie pri čaji a záhoráckych
heligónkaroch, ktoré usporiada Únia žien v sobotu 22. decembra 2018
o 16.00 hod. v kultúrnom dome. Taktiež vyzval prítomných, aby sa zapojili
do športových akcií poriadaných kultúrnou komisiou, a to na 19. vianočný
stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční v telocvični ZŠ s MŠ 29.
decembra 2018 a začína o 14.00 hod. ako i Zimné majstrovstvá Unína
v nohejbale trojčlenných družstiev, ktoré sa uskutočnia v telocvični ZŠ s
MŠ 12. januára 2019 so začiatkom o 9.00 hod.
Starosta obce požiadal v tomto bode, hoci to nie je súčasťou programu
zasadnutia, poslancov o preplatenie 19 dní nevyčerpanej dovolenky za
minulé volebné obdobie, čo predstavuje 72 eur /deň, t. j. celkom cca 1.300
eur. Túto čiastku je možné starostovi preplatiť so súhlasom obecného
zastupiteľstva, a preto starosta obce dal návrh, aby mu bolo schválené
preplatenie tejto nevyčerpanej dovolenky. V nadväznosti na uvedené sa
Mgr. Peter Regásek informoval, prečo si pán starosta riadnu dovolenku
nevyčerpal. Tento uviedol, že nevedel o tom, že si musí dovolenku vyčerpať
a že sa táto nemôže prenášať do ďalšieho roku. Uviedol, že v priebehu
kalendárneho roka si starostovia prenášajú dovolenku normálne ako
ostatní zamestnanci, a to 30 dní. Viacerí poslanci na to reagovali tak, že
zamestnanci si bežne 30 dní dovolenky neprenášajú. Mgr. Peter Regásek
uviedol, že dovolenka by mala byť vyčerpaná, pričom bežne je možné si
preniesť do nového roku 10 dní. Starosta uviedol, že sú firmy, ktoré majú
obmedzené
prenášanie
dovolenky,
avšak
v jeho
doterajších
zamestnaniach bolo možné si celú nevyčerpanú dovolenku preniesť. Mgr.
Peter Regásek sa informoval, kedy sa účtovníčky dozvedeli o tom, že si nie
je možné preniesť nevyčerpanú dovolenku. Starosta obce uviedol, že sa to
dozvedeli 16.11.2018, pričom po tomto dátume si ešte čerpal dovolenku do
05.12.2018. Pán Peter Khúla sa informoval, čo sa stane s nevyčerpanou
dovolenkou, keď sa neschváli jej preplatenie. Starosta obce uviedol, že táto
prepadne. Bc. Juraj Ondráš uviedol, že v jeho zamestnaní je tiež možné si
preniesť maximálne 10 dní riadnej dovolenky, rozdiel je len ten, že

nadriadený je oprávnený čerpanie dovolenky nariadiť. Na to starosta obce
uviedol, že jemu nemá kto čerpanie dovolenky nariadiť. Mgr. Peter
Regásek poukázal na to, že v takom prípade je potrebné si čerpanie
dovolenky priebežne kontrolovať, na čo starosta obce uviedol, že si toto
kontroloval. Poslanci prijali
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Uníne nesúhlasí s preplatením
dovolenky z minulého volebného obdobia starostovi obce p.
Jánovi Palkovičovi.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Ferdinand Fagan, Ing. Peter
Štetina
Zdržal sa: p. Peter Khúla, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Proti: Mgr. Peter Regásek
P. Anna Matuškovičová oznámila prítomným, že neschválením úpravy
rozpočtu pre obec sa neschválila ani úprava rozpočtu pre základnú školu
s materskou školou. Na to Bc. Štefan Vach uviedol, že je potrebné čím skôr
zvolať finančnú komisiu, nakoľko väčšina poslancov je v tomto
zastupiteľstve nových a je potrebné, aby pri schvaľovaní takýchto úprav
boli v obraze. Ing. Dušan Petráš uviedol, že toto konzultoval
s kontrolórom, či je nutné k tomuto zvolávať finančnú komisiu, avšak
tento uviedol, že o všetkom rozhodujú poslanci, sú to len kozmetické
úpravy, ide o záležitosti, ktoré sú nedoúčtované a nie je tam nič závažného.
Bc. Ferdinand Fagan uviedol, že je tu jedna zmena, a to nové obsadenie
zastupiteľstva. Iná situácia by bola, ak by poslanci boli poslancami aj
v minulom období. Pán Peter Khúla sa vyjadril, že ani v komisii sa poslanci
nedozvedia viac, ako je uvedené v podkladoch, ktoré sa posielajú všetkým
poslancom domov. Bc. Ferdinand Fagan oponoval, že predsa finančná
komisia poskytnuté podklady skontroluje a má k nim pripomienky. Mgr.
Regásek následne uviedol, že nebol problém, aby sa pred schvaľovaním
úpravy rozpočtu stretla nová finančná komisia a prejednala ho.
Bc. Štefan Vach sa poďakoval svojim voličom za dôveru vo voľbách.
K plánu práce kontrolóra obce sa informoval, či zasadnutie finančnej
komisie bude mesačne prerokúvať jeho správy z vykonanej kontroly,
nakoľko podľa plánu kontrol, ktoré poslanci dostali, má finančná komisia
túto správu od kontrolóra dostať každý mesiac.
Ing. Dušan Petráš – predseda finančnej komisie sa vyjadril, že finančná
komisia sa zvoláva podľa potreby a správy z vykonaných kontrol sa
prerokúvajú na týchto zasadnutiach.

Mgr. Peter Regásek navrhol, aby sa hlasovalo o tom, či sa bude zo
zasadnutí vyhotovovať obrazový alebo zvukový záznam. Starosta obce
s týmto vyjadril súhlas, napriek tomu, že v minulosti bol proti nahrávaniu
K obsahu zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vyjadril p.
Peter Khúla, ktorý uviedol, že je ťažké byť overovateľom zápisnice, lebo
niektorí jedinci sa chytajú každého jedného nepodstatného slovíčka. Pri
písaní zápisnice zo zvukového záznamu, by boli zápisnice ako knihy, čo nie
je účelom zápisníc.
Starosta obce skonštatoval, že pri zvukových záznamoch by bolo potrebné
vypracovať VZN, na akých nosičoch sa budú zvukové záznamy ukladať, ako
dlho sa budú držať, a ako a kedy si ich budú môcť občania vypočuť.
V písomnej forme by sa uvádzali len uznesenia obecného zastupiteľstva.
Avšak pre ľudí je zrozumiteľnejšie a jednoduchšie si zápisnicu prečítať
v obecnej výveske alebo na internetovej stránke obce, lebo zápisnica vždy
obsahuje všetky dôležité informácie zo zasadnutia. Po vypracovaní
smernice by sa pristúpilo k technickému zabezpečeniu na nahrávanie.
Poslanec Anton Mihál sa zaujímal o to, kedy bola odsúhlasená čiastka
170.000,- € na cestu na IBV, lebo on to nenašiel v žiadnej zápisnici.
Záznam o ukončení verejnej súťaže na cestu na IBV bol uvedený v zápisnici
zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania a životného
prostredia konaného 5. novembra 2018 a tvorí prílohu zápisnice obecného
zastupiteľstva konaného 7. novembra 2018.
Zároveň sa informoval, či záujemcovia o pridelenie obecných bytov sú
ženatí, slobodní alebo rodiny s deťmi.
P. Matuškovičová odpovedala v tom zmysle, že pri prideľovaní bytov je
treba pozerať na to, či sú nájomníci schopní riadne a včas platiť nájomné
a ako sa správajú k pridelenému bytu.
P. Jozef Pecha skonštatoval, že pri preberaní a odovzdávaní bytu by mal
byť zástupca obce a zdokumentovať skutočný stav odovzdávaného bytu.
P. Matuškovičová odpovedala, že každý byt sa odovzdáva a preberá za
prítomnosti pracovníkov obce a ak je treba robí sa i fotodokumentácia.
Slečna Mária Hrnčiríková sa ozvala, že oni pri preberaní bytu nemali byt
vymaľovaný a museli si ho vymaľovať sami, lebo sa dohodli
s odchádzajúcim nájomníkom, ktorý im materiál na maľovanie zabezpečil.
Zaujímala sa ako má postupovať teraz, keď ide odovzdávať byt. Na to jej p.
Matuškovičová odpovedala, že je to zase len na dohode a v prípade, že sa
nedohodnú, musí byt odovzdať vybielený.
Bc. Ferdinand Fagan skonštatoval, že drť a soľ na posýpanie ciest by sa
mala nejakým spôsobom vysušiť, aby sa im lepšie sypala z posýpača.
P. Jaroslav Kríž sa poďakoval všetkým poslancom za ústretovosť
a pridelenie bytu jeho dcére, ktorá má zdravotné problémy. Zároveň
poprial všetkým prítomným pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia
a úspechov v novom roku 2019.

Bc. Juraj Ondráš požiadal starostu o osvetlenie cesty k požiarnickej chate
aspoň počas kultúrnych akcií, lebo v tomto úseku je celkom tma.
P. Peter Khúla pri tejto príležitosti požiadal o osvetlenie pri telocvični ZŠ s
MŠ, ktoré by mohlo byť na svetelný spínač pri pohybe osôb. K tomu
účtovníčka obecného úradu p. Anna Matuškovičová uviedla, že je to areál
školy a škola má dosť financií. Pán Peter Khúla následne starostu obce
požiadal, aby plánované opravy ciest na budúci rok počítali hlavne
s opravami na malej strane, kde sú niektoré úseky v katastrofálnom stave.
Bc. Ferdinand Fagan upozornil, že pri výjazde z IBV by malo byť doplnené
dopravné značenie. Starosta mu odpovedal, že dopravné značenie je
riešené projektom, ktorý bude realizovaný.
P. Róbert Straka požiadal o doplnenie cestného zrkadla pri výjazde
z pálenice.
Slečna Mária Hrnčiríková skonštatovala, že pri výjazde z IBV je zlá
viditeľnosť, nakoľko tu väčšinou zacláňa auto p. Papánka, ktorý ho parkuje
pri garáži. Zároveň sa zaujímala do kedy bude hotová cesta na IBV a čo sa
bude robiť s hlinou pri cintoríne. Starosta obce odpovedal, že cesta sa mala
začať tento rok, mala by byť ukončená do leta 2019.
Bc. Štefan Vach sa informoval, koľko finančných prostriedkov je
vyčlenených na rok 2019 na opravu havarijného stavu miestnych
komunikácií. Starosta mu odpovedal, že v rozpočte na cestné
hospodárstvo (údržba, opravy) je navrhnutých 10 alebo 17 tisíc eur.
Jakub Bartal navrhol, aby sa pri cintoríne vykopala jama a urobilo sa tam
kompostovisko, kde by sa ukladal odpad z cintorína a nemuselo by sa
toľko platiť za jeho odvoz. Navrhol, aby „rýchla rota“ odpad z cintorína
triedila a robila poriadok pri cintoríne.
P. Matuškovičová mu odpovedala, že aj „rýchla rota“ sú len ľudia, a nie sú
povinní robiť po niekom poriadky a hrabať sa v odpadkoch. Doma si každý
odpad vie vytriediť, tak nech sa ho naučia triediť aj na cintoríne.
Bc. Ferdinand Fagan ponúkol možnosť odvozu pneumatík z obce, nakoľko
má zabezpečenú firmu, ktorá vykonáva bezplatne odvoz jemu a mohol by
sa vývoz spojiť aj s obcou, čo by obec mala tým pádom zdarma.
P. Peter Khúla skonštatoval, že firma v Holíči odoberá pneumatiky tiež
bezplatne, hoci nedáva nové.
P. Anton Mihál skonštatoval, že vo farskej uličke je naklonený telefónny
stĺp, aby starosta obce požiadal o jeho nápravu. Starosta informoval, že
stĺp je majetkom Telekomu a bude majiteľa o závade informovať.
P. Róbert Straka sa zaujímal, ako je zabezpečená zimná údržba ciest v obci.
Starosta obce uviedol, že zimná údržba zatiaľ zabezpečená nie je.
Ing. Peter Štetina skonštatoval, že je potrebná zimná údržba ciest, ale nie
hneď, keď napadnú cca 2 cm snehu. Bolo by podľa neho potrebné sledovať
predpoveď počasia, pretože ak napadne večer malé množstvo snehu, do
rána sa môže roztopiť . Na to nesúhlasne reagovali viacerí prítomní s tým,

že nová ulica je na tom dobre, horšie a nebezpečnejšie sú iné viaceré úseky
ciest.
Mgr. Peter Regásek vzniesol dotaz na starostu obce ohľadom nového
verejného obstarávania na stavebnú časť rekonštrukcie KD, pýtal sa či už
začalo nové verejné obstarávanie a či sa pokračuje so starou agentúrou.
Starosta mu odpovedal, že prebieha výber agentúry, ktorá bude vykonávať
verejné obstarávanie a spolupráca so starou agentúrou bola zrušená.
Mgr. Peter Regásek sa ďalej informoval, či firma, ktorá v obci robí viaceré
zákazky dáva niečo obci aj sponzorsky a či je to zmluvne ošetrené.
Informoval sa, koľko stojí kurz na páleníka a kto bude túto funkciu ako
i posýpanie ciest vykonávať. Zároveň dal na zváženie, či by nebolo
rozumnejšie lepšie finančne ohodnotiť pracovníka ako teraz zháňať
nového. Starosta obce na to uviedol, že nevie uviesť, koľko stojí pálenícky
kurz, avšak teraz je tento zdražený.
Starosta obce skonštatoval, že personálne obsadenie obecného úradu je
v jeho kompetencii a nie v kompetencii obecného zastupiteľstva.
Zamestnanec dal výpoveď sám a náhrada za neho je v riešení.
11.

Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 20. 12. 2018
Ján Palkovič
starosta obce
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