Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 20. februára 2019 o 18.00 hod.
v zasadačke Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnení: Bc. Juraj Ondráš, p. Anton Mihál
Prítomní: 30 občanov podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu
obce Unín za rok 2018
6. Voľba hlavného kontrolóra obce Unín
7. Informácia z konania finančnej komisie, správy obecného majetku
a obchodu a sociálnych vecí
8. Informácia z konania komisie verejného poriadku
9. Informácia z konania komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
10.
Návrh komisie na kontrolu majetkových priznaní
11. Žiadosti o pridelenie obecných garáží a bytov
12. Diskusia
13. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce
Ján Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Ospravedlnil sa za krátke meškanie, nakoľko sa s poslancami
zdržali na obecnom úrade, kde hodinu pred zasadnutím prerokovali
jednotlivé body dnešného zasadnutia a vyhodnotili súťažné návrhy na

predaj stavebných pozemkov na IBV Unín. Starosta obce predložil
poslancom na schválenie program zasadnutia.
Keďže nemal nikto z poslancov doplňujúci návrh, zostal program
zasadnutia v pôvodnom znení, čo bolo schválené všetkými prítomnými
poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia Ing. Peter Štetina a Bc. Štefan Vach.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.
4. Obchodno-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 dnešný deň, teda 20. februára 2019. Do tohto termínu
boli podané dve žiadosti o kúpu stavebného pozemku a to žiadosť pána
Viliama Kovačiča a jeho priateľky Mgr. Adely Pavelkovej, ktorí žiadajú
o pridelenie stavebného pozemku parc. č. 9544/5 o výmere 681 m2.
Záujemcovia zaplatili zábezpeku vo výške 1.000,- € na účet obce. Druhú
žiadosť si podal Ing. Róbert Tóth, bytom Štefanov 253, ktorý žiada
o stavebný pozemok parc. č. 9543/5 o výmere 681 m2 a zábezpeku vo výške
1.000,- € uhradil do pokladnice obecného úradu. Komisia odporúča
odpredať tieto stavebné pozemky záujemcom za nimi navrhnutú cenu
18,50 €/m2. Nasledujúca uzávierka bude 22. mája 2019. Obecné
zastupiteľstvo k uvedenému prijalo
Uznesenie č. 1/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9544/5 vo výmere 681 m2 za cenu 18,50 €/m2 p.
Viliamovi Kovačičovi a jeho priateľke Mgr. Adele Pavelkovej,
bytom Holíč, SNP 1683/33.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9543/5 vo výmere 681 m2 za cenu 18,50 €/m2 Ing.
Róbertovi Tóthovi, bytom Štefanov 253.

Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu
a čerpaniu rozpočtu obce Unín za rok 2018
Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana
Gronského dostal každý poslanec spolu s pozvánkou na zasadnutie
obecného zastupiteľstva a bolo i k nahliadnutiu vo výveske pred obecným
úradom. Poslanci sa na porade pred zasadnutím po nezhodách ohľadom
tohto dokumentu dohodli na niektorých pravidlách, ktoré boli prijaté
nasledovným uznesením.
Uznesenie č. 2/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce
Unín za rok 2018.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje plnenie a čerpanie
rozpočtu Obce Unín za rok 2018 s výhradou.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá na základe
predchádzajúcich
nedorozumení,
ktoré
boli
príčinou
neschválenia úpravy rozpočtu v decembri 2018, stanoviť
pravidlá na predkladanie zmien rozpočtu a tieto zakotviť
v rokovacom poriadku resp. podľa potreby v zásadách
hospodárenia obce.
Termín: do 30. 6. 2019
Zodpovední: pracovníci OcÚ
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --6. Voľba hlavného kontrolóra obce Unín
Dňa 28. februára 2019 končí mandát hlavného kontrolóra obce
Unín. Z toho dôvodu bolo vyhlásené na túto funkciu výberové konanie.
Toto bolo dňa 19. decembra 2018 zverejnené na úradnej tabuli a webovej

stránke obce. Záujemcovia o túto funkciu sa mali prihlásiť do 31. januára
2019. Prihlásil sa len jeden kandidát a to súčasný hlavný kontrolór obce
Ing. Ivan Gronský. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje na funkciu hlavného
kontrolóra obce Unín na dobu 6 rokov Ing. Ivana Gronského,
bytom Kopčany, Hurbanova 698/33.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --7. Informácia z konania finančnej komisie, správy
obecného majetku a obchodu a sociálnych služieb
Informáciu z konania finančnej komisie, správy obecného majetku
a obchodu a sociálnych služieb predložil prítomným jej predseda Ing.
Dušan Petráš a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu na vedomie.
8. Informácia z konania komisie verejného poriadku
Predseda komisie verejného poriadku Bc. Ferdinand Fagan podal
informáciu z konania komisie a táto tvorí prílohu tejto zápisnice. Hlavným
bodom programu zasadnutia bol voľný pohyb psov po obci s návrhom
riešenia tohto problému.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu na vedomie.
9. Informácia z konania komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
V pondelok 18. februára 2019 sa konala komisia výstavby,
územného plánovania a životného prostredia. Informáciu prítomným
podal jej predseda p. Peter Khúla a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce sa vyjadril k riešeniu hroziacej pokuty od Západoslovenskej
distribučnej na IBV, kde mali byť všetky stavebné pozemky odpredané do
dvoch rokov a napojené na sieť. Obecnému úradu sa podaril problém
doriešiť, bez pokuty s tým, že termín na napojenie stavebných pozemkov
do elektrickej siete sa posunul do apríla 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne zobralo správu z komisie na vedomie.

10.
Návrh komisie na kontrolu majetkových
priznaní
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. ukladá zriadiť komisiu na kontrolu majetkových pomerov
verejných funkcionárov. V našom prípade sú verenými funkcionármi
starosta obce, hlavný kontrolór obce, riaditeľ ZŠ s MŠ a riaditeľ Domova
Barborka. Do komisie boli navrhnutí za nezávislých poslancov Bc.
Ferdinand Fagan, za SMER-SD p. Róbert Straka a KDH Bc. Štefan Vach.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje komisiu na kontrolu
majetkových priznaní verejných funkcionárov v zložení: Bc.
Ferdinand Fagan – za nezávislých poslancov, p. Róbert Straka
za SMER-SD a Bc. Štefan Vach za KDH.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach, Róbert Straka
Proti: --11. Žiadosti o pridelenie obecných garáží a bytu
Na obecný úrad boli doručené žiadosti o pridelenie obecných garáží od
Petra Reháka a Denisy Krížovej, obaja bývajúci v budove obecného úradu
Unín č. 332.
O obecný byt 1 alebo 2 izbový má záujem sl. Nikola Alimanovičová,
bytom Skalica, Široká 7 s priateľom Erikom Pivákom, bytom Štefanov č.
402 a p. Anna Matta, bytom Unín č. 158.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 5/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie
obecnej nájomnej garáže p. Petra Reháka, bývajúceho v budove
obecného úradu zaradiť do evidencie, nakoľko momentálne
nemá žiadnu garáž voľnú.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie
obecnej nájomnej garáže sl. Denisy Krížovej, bývajúcej v budove

obecného úradu zaradiť do evidencie, nakoľko momentálne
nemá žiadnu garáž voľnú.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie
jedno alebo dvojizbového obecného nájomného bytu sl. Nikoly
Alimanovičovej, bytom Skalica, Široká 7 a p. Erika Piváka,
bytom Štefanov č. 402 zaradiť do evidencie, nakoľko
momentálne nemá žiadny voľný byt.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie
jednoizbového obecného nájomného bytu, ktorú podala p. Anna
Matta, bytom Unín č. 158 zaradiť do evidencie, nakoľko
momentálne nemá žiadny byt voľný.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --12. Diskusia
Starosta obce pozval všetkých občanov na voľby prezidenta SR, ktoré
sa uskutočnia 16. marca 2019 v zasadačke Obecného úradu Unín a druhé
kolo sa uskutoční 30. marca 2019.
Starosta obce informoval, že práve dnes sa zúčastnil porady vo firme
VEPOS, ktorá zabezpečuje vývoz odpadu z našej obce. Skonštatoval, že ak
občania nepristúpia dôsledne k separovaniu odpadu, hrozí nám, že
zaplatíme za likvidáciu odpadu o 30 % viac ako doteraz.
Vyjadril sa zároveň k odpadu okolo cintorína. Skonštatoval, že odpad je
i tu treba separovať, aby sa predišlo k zvýšenému množstvu komunálneho
zmesového odpadu. Každý, kto prinesie plné kahance na cintorín, môže
prázdne dať do nádob na to určených, alebo ich zobrať domov a doma dať
do plastov.
Starosta obce po predchádzajúcom povolení správcu fary zisťoval
možnosť opravy oplotenia okolo cintorína v okolitých obciach a mestách.
Skonštatoval, že by mala byť vyhlásená zbierka na oplotenie cintorína,
ktorá sa išla na transparentný účet, financie z ktorého by mohli byť použité
výhradne na tento účel.
Ing. Gronský – hlavný kontrolór obce skonštatoval, že to nevidí tak
jednoducho, lebo oplotenie cintorína nie je majetkom obce a tým by obec
zhodnocovala cudzí majetok, čo nie je prípustné. Na toto reagovali viacerí
poslanci s návrhom, aby zbierku vyhlásil vdp. farár a obec ju podporí.
Taktiež požiadali starostu obce, aby oslovil arcibiskupský úrad so

žiadosťou o dotáciu zo strany Rímskokatolíckej cirkvi, nakoľko sa jedná
o ich majetok.
Starosta obce informoval, že len čo to počasie dovolí, sa začne
s výstavbou cesty na IBV. Časť cesty od trafostanice plynu k výstavbe
rodinných domov v dĺžke cca 120 m nie je zahrnutá do tejto etapy výstavby
cesty a potrebné na ňu vypracovať projektovú dokumentáciu. K tomu
poslanci prijali
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne odporúča starostovi obce, aby
dal vypracovať projektovú dokumentáciu na časť cesty od
trafostanice plynu k výstavbe rodinných domov v dĺžke cca 120
m.
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, Róbert Straka, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --Ďalším príspevkom v diskusii bol dotaz poslanca Bc. Štefana Vacha,
ktorý žiadal o vyjadrenie, prečo nebolo stanovisko hlavného kontrolóra
obce k čerpaniu rozpočtu za rok 2018 predložené na finančnej komisii,
ktorá sa konala 13. februára 2019.
Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová uviedla, že nepovažovala za
potrebné stanovisko predložiť z toho dôvodu, že poslanci už v decembri
2018 neschválili úpravu rozpočtu, tým sa nedostala úprava do finančných
výkazov, ktoré už boli zaslané na Ministerstvo financií SR. Obec musí
všetky finančné operácie vykonať do 31. decembra bežného roka. Zároveň
zdôraznila, že k stanovisku sa majú vyjadriť poslanci a nie finančná
komisia.
Mgr.
Peter
Regásek
mal
pripomienku
k zápisnici
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prečo nebol
pozvaný na podpis zápisnice, zápisnica bola zverejnená bez jeho podpisu
a neskoro.
P. Drúžková skonštatovala, že Mgr. Regásek ako overovateľ spolu s Bc.
Vachom zápisnicu podľa ich vyjadrenia 4 hodiny prepisovali, lebo bola
podľa nich nedostatočne zapísaná. Túto opravenú a doplnenú zápisnicu
odoslal na obecný úrad, kde bola skompletizovaná a zverejnená. O tom
vedel, že je overovateľom zápisnice, takže mal na obecný úrad zápisnicu
prísť podpísať. V konečnom dôsledku, ak overovatelia zápisnicu
nepodpíšu postačuje, keď je podpísaná starostom obce. Ten ju podpísal.
Zároveň starosta obce uviedol, že zápisnica bude v priebehu štvrtka

a piatka spracovaná a poprosil overovateľov tejto zápisnice, aby ju po
preštudovaní a doplnení cez víkend, prišli v pondelok podpísať, aby mohla
byť čo najskôr vyvesená.
Bc. Vach sa zaujímal o to, prečo sa zasadnutie nenahráva, keď sa na
minulom zasadnutí tak dohodlo. Starosta obce skonštatoval, že nahrávacie
zariadenie bude zabezpečovať Bc. Juraj Ondráš a ten je teraz neprítomný.
Na minulom zasadnutí bol presunutý na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o referende s tým,
že bude predložený po oprave dnes. Mgr. Regásek sa opýtal, prečo nie je
predložený na rokovanie. Starosta obce odpovedal, že viaceré právne
normy dal vypracovať právnej kancelárii, čo bude stáť 190,- € a budú
v dostatočnom predstihu pred prerokovaním zaslané aj poslancom pred
nasledujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Bc. Fagan skonštatoval, že je potrebné vypracovať Všeobecne
záväzné nariadenie o poplatkoch, ktoré bude obec vyberať pri každom
podaní sťažnosti, lebo sa množia zo strany občanov neopodstatnené
sťažnosti. K tomuto problému sa následne vyjadrili p. Khúla a Ing.
Gronský.
Mgr. Peter Regásek navrhol pochváliť hasičov, ktorí pomáhali pri
odstraňovaní snehovej kalamity. Starosta obce skonštatoval, že už má
pripravený príspevok do obecných novín.
Ing. Jakub Bartal sa zaujímal, kde sa môže ukladať stavebná suť.
Starosta mu odpovedal, že niektoré druhy ako betónová škridla, omietka
a drobná suť sa môže dávať na zberný dvor, ale väčšie betónové kusy
a keramický odpad je treba odviesť na skládku do Holíča.
P. Roman Chrenka sa zaujímal o to, či by nebolo vhodné vypožičať
drtičku na betón. Starosta odpovedal, že to by muselo byť veľké množstvo
betónu, aby sa vyplatilo firme, ktorá vlastní drtičku sem prísť.
Ing. Jakub Bartal žiadal starostu obce, aby boli nádoby na odpad
z cintorína aj z druhej strany od domu smútku. Starosta mu odpovedal, že
z tejto strany by to bolo neestetické a problematické na odvoz.
P. Roman Chrenka sa zaujímal, či sa plánuje aj s výstavbou chodníka
na malej dolinke od školy po autobusovú zástavku. Starosta sa vyjadril, že
projektová dokumentácia na tento chodník je vypracovaná, ale čaká sa na
preloženie jedného elektrického stĺpa.
P. Mária Fehérová sa informovala, či sa nebude opravovať chodník
vo farskej uličke popri dome p. Miloša Hyžu a chodník za kaplnkou
smerom na malú stranu. Vo farskej uličke je naprojektovaný cyklochodník
na opačnej strane cesty, takže stávajúci sa nebude opravovať.
Bc. Štefan Vach sa vyjadril k verejnému obstarávaniu na
rekonštrukciu kultúrneho domu, ktoré má názov „Zníženie energetickej
náročnosti administratívno – spoločenského centra v Uníne“. Prvé verejné
obstarávanie na tento projekt bolo zrušené, kontrolou bolo zistených 11
vážnych pochybení, z toho 8 mohlo mať vplyv na výsledok verejného

obstarávania. Podľa bodu 9 uchádzač prekročil predpokladanú hodnotu
zákazky. Bolo vyhlásené nové verejné obstarávania. Následne Bc. Štefan
Vach sa v tejto súvislosti pýtal pána starostu, aká je aktuálna ročná
spotreba elektrickej energie v kultúrnom dome. Starosta odpovedal, že
nevie, že ten kto robil projekt robil podklady podľa faktúr. Bc. Štefan Vach
uviedol, že sa zaväzujeme ročne spotrebovať 345 000 kWh, čo znamená,
aby 39 kW -hodinový spotrebič šiel celý rok non stop. Mal ešte otázku
k označeniu projektu – prečo je to „Administratívno – spoločenské
centrum“. Pán starosta odpovedal, že pôvodne to tak muselo byť, ale už to
v novom názve nie je. Bc. Štefan Vach upozornil, že za nedodržanie
podmienok tohto projektu sú stanovené vysoké pokuty, až do výšky 100%
poskytnutého príspevku. Nakoľko sa jedná o viac ako 50% nenávratného
finančného príspevku, je potrebné všetky podmienky dodržať, lebo
kontrola sa určite zrealizuje. Ďalej zdôraznil, že sám je za to, aby kultúrny
dom bol opravený, ale dal na zváženie, či by nebolo vhodnejšie si vziať úver
v sume 100 – 150 000 eur a pomocou lokálnych firiem rekonštrukciu
zrealizovať. Starosta uviedol, že projekt rekonštrukcie kultúrneho domu
bol jednomyseľne schválený obecným zastupiteľstvom. K téme sa potom
pripojili aj viacerí poslanci a občania.
P. Matuškovičová skonštatovala, že obec mala už viacero dotácií
z eurofondov (Rekultivácia skládky TKO, Zberný dvor, Úpravy verejných
priestranstiev a autobusové zastávky, Cesta na záhumní), na ktoré boli a sú
i doteraz vykonávané kontroly. K dnešnému dňu z týchto kontrol neboli
zistené žiadne porušenia. Bc. Štefan Vach uviedol, že ide len o to, aby to
nebolo príliš drahé pre našu obec.
Pán starosta uviedol, že projekt kontroluje vybraný stavebný dozor,
ktorý je už vysúťažený a pracovníčka SEIA, ktorá bude kontrolu vykonávať
každý týždeň. Projekt predložil Ing. Andrejovi Jáchimovi, ktorý mu
potvrdil, že za 408. 000 eur by sme to nezrealizovali.
Poslanec Peter Khúla skonštatoval, že získať financie z eurofondov je
ťažké a počíta sa s tým, že budú aj kontrolované. Ale myslí si, že je to lepší
spôsob získania financií, ako do budúcnosti zaťažiť obec úvermi.
Mgr. Regásek upozornil, že eurofondy prechádzajú viacerými
kontrolami (poskytovateľ financií, Centrálny koordinačný orgán, Úrad
vlády, Európska komisia) a môžeme dostať aj 100% korekciu (pokutu) od
každého z týchto orgánov. Je preto potrebné, aby zmluvy s firmami, ktoré
robia verejné obstarávanie neboli jednostranne v neprospech obce, aby
v nich bola stanovená zodpovednosť aj pre firmy, ktoré toto verejné
obstarávanie zabezpečujú. K zápisnici zo stavebnej komisie spracovanej p.
Petrom Khúlom uviedol, že v tejto to bolo správne zachytené. Poukázal na
jednostrannosť v neprospech obce v novej zmluve zhotoviteľa stavby.
Podľa Mgr. Petra Regáska firma, s ktorou bola uzavretá zmluva
o verejnom obstarávaní dostane len zaplatené a za nič podľa tejto zmluvy
nezodpovedá.

Ing. Jozef Jurkovič sa zaujímal o to, či je účelové vynaloženie
nákladov na rekonštrukciu kultúrneho domu. Podľa neho by sa všetky
práce, ktoré projekt obsahuje mali spraviť najviac za 300 tisíc €. Mal
výhrady aj k navrhnutej výmene skiel v oknách budovy. Informoval sa, či
súčasťou projektu je ponechanie súčasných rámov okien. Ak áno, podľa
neho je súčasné kovanie stavané na dvojsklá a nie trojsklá, čo ich staticky
neudrží.
Ing. Jakub Bartal chcel vedieť, či projekt zahŕňa aj rekonštrukciu
zasadačky a výmenu okien. Starosta mu odpovedal, že zasadačka sa určite
nebude opravovať z eurofondov, ale chceme ju riešiť z výzvy z MF SR.
Ing. Gronský upozornil, že pri čerpaní eurofondov treba zmluvne
ošetriť aj to, ako sa budú robiť kontroly.
13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 21. 2. 2019
Ján Palkovič
starosta obce
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