Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 9. marca 2022 o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan Vach, p.
Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Ing. arch. Andrej Jáchim – stavebný dozor na rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice
Ospravedlnení: Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand Fagan
Prítomní občania: 9 podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vzdanie sa funkcie poslanca a sľub náhradníka za poslanca
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Obchodno-verejná súťaž na predaj pozemku na IBV Záhumenice za
kostolom
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Unín na roky 2022-2030
7. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku,
sociálnych vecí a obchodu
8. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie
a životné prostredie
9. Návrh na vyradenie majetku obce k 31. 12. 2021
10. Žiadosti spoločenských organizácií na poskytnutie dotácie
z rozpočtu obec v zmysle VZN č. 1/2019
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu
Obce Unín za rok 2021
12. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2021
13. Žiadosti – predaj obecných pozemkov
14.Diskusia
15. 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.
Zároveň predložil poslancom na schválenie program
zasadnutia.
Program bol schválený všetkými prítomnými poslancami.
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Anna
Matuškovičová a overovatelia poslanci Ing. Dušan Petráš a p. Róbert
Straka.
3.
Vzdanie sa funkcie poslanca a sľub náhradníka za
poslanca
Dňa 8. februára 2022 sa písomne vzdal funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva MUDr. Anton Mihál. Ako prvý náhradník v komunálnych
voľbách v roku 2018 bola p. Štefana Jurigová, ktorá na dnešnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva zložila sľub poslanca.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing. Dušan
Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.
5.
Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebného pozemku
na IBV Záhumenice za kostolom
K dnešnému dňu bola na obec doručená žiadosť o vrátenie
pozemku p. Marekom Bordáčom, Unín č. 423 a to pozemok vedený ako
orná pôda parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2 a ostatná plocha parc. č.
9544/22 vo výmere 283 m2 . V zmysle kúpnej zmluvy budú tieto pozemky
prevedené na Obec Unín a následne budú ich vlastníkovi vrátené na účet
finančné prostriedky, ktoré obci za pozemok uhradil.
Z toho dôvodu bude vyhlásená nová obchodná verejná súťaž na
predaj tohto pozemku.
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo
Uznesenie č. 1/2022
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vrátením pozemkov
Obci Unín a to parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2 vedený ako
orná pôda a parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2 vedený ako
ostatná plocha od vlastníka p. Mareka Bordáča, Unín č. 423
v zmysle kúpnej zmluvy.

b.)
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Obchodnú
verejnú súťaž na odpredaj stavebného pozemku na IBV Unín –
Záhumenice za kostolom parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2
vedený ako orná pôda a parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2
vedený ako ostatná plocha.
Zodpovedný: R. Drúžková
Hlasovanie za celé uznesenie č. 1/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: --6.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Unín na roky
2022-2030
Všetci poslanci mali predložený komunitný plán obce Unín na roky
2022-2030. Tento komunitný plán musí mať vypracovaný každá obec
poskytujúca sociálne služby. Pri jeho spracovaní boli oslovení
zamestnanci, zaoberajúci sa touto problematikou a bol vyhotovený
akreditovanou firmou. K takto predloženému plánu prítomní poslanci
nemali pripomienky a prijali
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Komunitný plán
sociálnych služieb obce Unín na roky 2022 – 2030.
Hlasovanie za uznesenie č. 2/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: --7.
Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
Správu zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku,
sociálnych vecí a obchodu konanej dňa 2. marca 2022 predložil jej
predseda Ing. Dušan Petráš. Skonštatoval, že na komisiu starosta obce
prizval Ing. Miroslava Budoviča, ktorý sa dlhodobo venuje riešeniu
projektových dokumentácií na splaškovú kanalizáciu. Tento pre našu
obec vypracoval štúdiu, ktorú sme museli predložiť BVS a.s., aby sa
vyjadrila či sa obec Unín v prípade realizácie kanalizácie môže pripojiť
na ČOV do mesta Gbely. Obec Unín nemá taký recipient, aby bol schopný
vyčistiť také množstvo vody. Podal vysvetlenie možnosti riešenia systému

odkanalizovania obce. Zároveň pripomenul, že ak obec chce žiadať
finančné prostriedky od štátu resp. EÚ (plán obnovy) musí mať
vypracovanú projektovú dokumentáciu a vydané platné stavebné
povolenie, aby sa mohla do tohto procesu zapojiť.
Spracovanie
projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu trvá jeden
až jeden a pol roka. Ak by si obec objednala kompletný servis, čo
predstavuje samotné prípravné práce od začiatku až po kolaudáciu
celkové náklady by boli cca 376 tis. €. Tieto náklady môžu byť niekoľko
násobne nižšie, ak si práce týkajúce sa napr. výkupu pozemkov,
geodetického zamerania, žiadostí o územné a stavebné konanie zabezpečí
obec sama. Ďalej to závisí aj od výberového konania. Doba platnosti
vypracovanej projektovej dokumentácie je cca 10 rokov. Po tejto dobe sa
odporúča aktualizácia týchto projektov. V prípade odsúhlasenia tohto
projektu je potrebné osloviť troch projektantov na vypracovanie
projektovej dokumentácie. Ing. arch. Andrej Jáchim doplnil starostu
obce s tým, že vysvetlil čo táto celková suma zahŕňa a skonštatoval, že
táto suma môže byť naozaj reálne nižšia, ak obec niektoré z prác vykoná
vo svojej réžii.
Starosta obce uviedol, že na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice boli
vykonané niektoré práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte. Práce
naviac boli už vykonané a predstavujú čiastku vo výške 42.176,45 €. Ing.
arch. Andrej Jáchim – stavebný dozor pri rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice
skonštatoval, že vypracovaná projektová dokumentácia
nezahŕňala veľa skutočností oproti vykonaným prácam. Pred výberom
dodávateľa bolo spoločné stretnutie so starostom a členmi DHZ, kde boli
oboznámení s projektovou dokumentáciou a určili sa priority, ktoré sa
budú robiť, lebo niektoré práce neboli zohľadnené v projekte a bolo by na
škodu, keby sa tieto práce nevykonali hneď pri rekonštrukcii. Napr.
v projektovej dokumentácii sa počítalo s bránou 3,5 m, ale keďže bolo
minulý rok zakúpené auto-cisterna, musela sa výška brány zvýšiť na 4 m.
V rozpočte sa počítalo s opravou omietky 5 %, ale v skutočnosti bol
technický stav omietok veľmi zlý a muselo prísť k otlčeniu všetkých
vnútorných priestorov. Pri otlčení stien bolo zistené, že nerovnosti na
stenách sú od 10 do 12 cm. Navýšenie prác oproti verejnému
obstarávaniu bez udania dôvodov môže byť až 15 % a pri
nepredvídateľných skutočnostiach navýšenie môže byť až o 50 %.
Náklady na rekonštrukciu sa navýšili o 31,5 %. Požadovaná suma
navýšenia 42.176,45 € nie je v cene materiálu, ale vo vykonaní práce
naviac.
Bc. Štefan Vach skonštatoval, že nesúhlasí s navýšením sumy za
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, nakoľko bola schválená v roku 2017
suma 66 tis. €, neskôr bola poslancami jednohlasne odsúhlasená suma
cca 113 tis. €. Celková suma s tým, že búracie práce v hodnote 15 tis. € si
hasiči urobia sami a 30 tis. € je dotácia. Po odpočítaní 45 tis. sa malo

z rozpočtu obce zaplatiť 68 tis. €. Už vysúťažená suma bola už o cca 20
tis. € viac a teraz sa má navýšiť ešte o 42 tis. €. Namiesto 68 tis. € zaplatí
145 tis. €, čo je navýšenie o 113 % až 114 %.
Starosta obce informoval, že v auguste 2017, kedy sa začínalo
s cyklochodníkom, bol rozpočet 69.000,- €. Verejné obstarávanie vyhrala
firma CS Stavby Trnava, avšak po navýšení cien stavebných materiálov
by sa suma zvýšila o 20 tis. €. Z toho dôvodu odstúpili od zmluvy. Boli
vypracované dva nové rozpočty na sumu 157 tis. a 164 tis. €. Starosta
s výškou tohto rozpočtu nesúhlasil a zvolal spoločné jednanie
s rozpočtárkou a projektantom, kde ponížili niektoré položky rozpočtu
s tým, že práce budú vykonané vo vlastnej réžii a po znížení vyšiel
rozpočet v sume cca 122.000,- €.
Bc. Juraj Ondráš sa zaujímal, či pri verejnom obstarávaní môže byť cena
ešte nižšia.
Ing. Peter Štetina sa zaujímal, ako sa zasiahne do svahu pri úprave. Ing.
arch. Andrej Jáchim mu odpovedal, že 10 – 15 cm.
Bc. Štefan Vach navrhol, aby sa verejné obstarávanie na cyklochodník
zadalo cez celoslovenský portál. Starosta obce mu odpovedal, že obec
nerobí verejné obstarávanie, ale to robí MAS.
Ing. Peter Štetina sa zaujímal, či máme možnosť zasiahnuť do verejného
obstarávania. Ing. arch. Jáchim odpovedal, že obec môže naformulovať
dobré kritériá napr. referencie, skúsenosti...
Starosta obce oboznámil poslancov o tom, že je väčší počet dopytov na
umiestnenie urien na miestnom cintoríne. Z toho dôvodu navrhuje
zriadenie kolumbária, na čo zabezpečí tri ponuky, ktoré budú prejednané
na finančnej aj stavebnej komisii.
Zápisnica zo zasadnutia tvorí prílohu tejto zápisnice. Z uvedeného
vyplynulo uznesenie
Uznesenie č. 3/2022
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vypracovaním
projektovej dokumentácie k územnému konaniu na realizáciu
splaškovej kanalizácie v obci Unín. Na vypracovanie
projektovej dokumentácie budú oslovení traja projektanti.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s úhradou sumy
42.176,45 € za práce vykonané naviac pri rekonštrukcii
hasičskej zbrojnice v Uníne firmou S.H.E. s.r.o. Štefanov.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje starostu obce
Jána Palkoviča na podpis dodatku ku zmluve o dielo na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Uníne.

d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s realizáciou
projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín“
podľa nových rozpočtových pravidiel vo výške 122.941,49 €,
v spolupráci s MAS „Partnerstvo pre Horné Záhorie“, ktoré sa
bude podieľať príspevkom vo výške 30.600,- €.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zriadenie
kolumbária na miestnom cintoríne a doporučuje starostovi
obce zabezpečiť tri cenové ponuky.
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2022 písm. a):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach
Proti: --Hlasovanie za uznesenie č. 3/2022 písm. b):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: Bc. Štefan Vach
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2022 písm. c)
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: Bc. Štefan Vach
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2022 písm. d)
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach
Proti: --Hlasovanie za uznesenie č. 3/2022 písm. e)
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: ---

p. Róbert

p. Róbert

p. Róbert

p. Róbert

Bc. Štefan

8.
Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné
plánovanie a životné prostredie
Na obecný úrad bola podaná žiadosť p. Jarmile Ovečkovej, bytom Unín
č.357 – požiadala o povolenie umiestniť septik pred rodinným domom
č.85 na obecnom pozemku p.č. 852/1, zároveň požiadala o zakrytie
kanála pred týmto rodinným domom.
Pavol a Nadežda Šebestových, Unín č.427 – žiadosť o zakrytie kanála
pred rodinným domom č.427

Predseda komisie p. Peter Khúla zároveň predložil žiadosť p. Miroslava
Jančíka, Unín č. 267 o zakrytie kanála pred rodinným domom. Táto
žiadosť bude prerokovaná pri miestnom šetrení stavebnou komisiou.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 4/2022
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne povoľuje osadenie septiku
na parc.č. 852/1 pri rodinnom dome č. 85 p. Jarmile
Ovečkovej, bytom Unín č. 357 a zároveň povoľuje zakrytie
kanála pred týmto rodinným domom na vlastné náklady.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne povoľuje zakrytie kanála p.
Pavlovi Šebestovi pri rodinnom dome č. 427 na vlastné
náklady.
Hlasovanie za uznesenie č. 4/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: --9.
Návrh na vyradenie majetku obce k 31. 12. 2021
Návrh na vyradenie majetku prítomným predložila účtovníčka obce Anna
Matuškovičová a uviedla, že návrhy na vyradenie majetku predložili na
obecný úrad členovia dielčich inventarizačných komisií, ktorí vykonali
inventarizáciu majetku k 31.12.2021. Jedná sa o majetok:
Ambulancie v hodnote: 330,24 €
Pálenica: 23,24
DHZ: 7 251,99
Kultúrny dom: 102,27
Obecný úrad 1 839,58
Finančná komisia predložený návrh odporučila obecnému zastupiteľstvu
takto predložený návrh schváliť. Návrh na vyradenie majetku tvorí
prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie majetku
obce k 31. 12. 2021 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie za uznesenie č. 5/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová

Zdržal sa: --Proti: --10. Žiadosti spoločenských organizácií na poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 1/2019
Žiadosti o poskytnutie dotácie z obce na reprezentáciu obce v zmysle VZN
č.1/2019 si v stanovenom termíne predložili:
ZO SZCH Unín si podala žiadosť na miestnu výstavu zvierat počas
letných hodov v sume 1.500,- €
- Jednota dôchodcov Unín si podala žiadosť na kultúrne podujatia,
divadlo v sume 600,- €
TJ Unín si podala žiadosť na futbalovú sezónu 2022 a údržbu
areálu v sume 6.000,- €
DHZ Unín si podal žiadosť na vybavenie priestorov obnovenej
hasičskej zbrojnice a na výstroj a výzbroj hasičov vo výške 10.930,- €
Ing. Dušan Petráš odporučil spoločenským organizáciám, aby sa
zaregistrovali na 2%, čím by sa zlepšila ich finančná situácia. Pri
vybavovaní ponúkol svoju pomoc.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 6/2022
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2022
Dobrovoľnému hasičskému zboru Unín vo výške 2.900,- €.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2022 Telovýchovnej
jednote Unín vo výške 6.000,- €.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2022 Jednote
dôchodcov Unín vo výške 600,- €.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2022 Slovenskému
zväzu chovateľov v Uníne vo výške 1.500,- €.
Zodpovedná: A.Matuškovičová
Hlasovanie za celé uznesenie č. 6/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová

Zdržal sa: --Proti: --11. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu
rozpočtu obce Unín za rok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu za
rok 2021 dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. Keďže nemali
k nemu žiadne pripomienky obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje stanovisko hlavného
kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Unín za
rok 2021.
Hlasovanie za uznesenie č. 7/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,
Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach
Proti: ---

p. Róbert

12. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok
2021
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2021 dostali
poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. Keďže nemali k nemu žiadne
pripomienky správu zobrali na vedomie.
13. Žiadosti – predaj obecných pozemkov
V roku 2021 si podal žiadosť o odpredaj obecného pozemku MUDr.
Landl, ktorý má postavenú budovu čiastočne aj na obecnom pozemku.
Nakoľko nebol predložený geometrický plán so zameraním parcely, bolo
doporučené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 6/2021 ho doložiť,
na základe čoho bude žiadosť opätovne prerokovaná.
P. Ľubomír Stieranka, Unín č. 422 a p. Jozef Bordáč, Unín č. 423 majú
oplotenie zarovnané s MUDr, Landlom, čím taktiež zasahujú do
obecného pozemku, na základe čoho si podali žiadosť o odpredaj.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 8/2022
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
obecného pozemku MUDr. Mariánovi Landlovi a MUDr. Zore
Landlovej, bytom Unín č. 399 podľa geometrického plánu

24/2020, diel 11 (15 m2), diel 12 (4 m2), diel 13 (6 m2) a diel 14
(9 m2) v celkovej výmere 34 m2 oddelením od parc. č. 96/21
v cene 5,- €/m2.
b.)Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj obecného
pozemku podľa geometrického plánu č. 1/2022 parc. č. 96/39
vo výmere 22 m2 p. Jozefovi Bordáčovi, bytom Unín č. 423 za
cenu 5,- €/m2.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
obecného pozemku podľa geometrického plánu č. 1/2022 parc.
č. 96/38 vo výmere 19 m2 p. Ľubomírovi Stierankovi a manž.
Veronike Stierankovej, rod. Ovečkovej, bytom Unín č. 422 za
cenu 5,- €/m2.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 8/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: --14. Diskusia
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí prispeli do zbierky na Ukrajinu.
Zbierka bola zabezpečovaná cez Charitu Gbely, materiálna i finančná časť
vo výške 2.030,- € boli odovzdané starostom obce a p. Róbertom
Strakom, ktorému starosta pri tejto príležitosti poďakoval za odvoz.
Oznámil, že dnes zasadá krízový štáb v Skalici ohľadom ubytovania
utečencov z Ukrajiny.
Zároveň informoval, že v týchto dňoch sa vykonáva čipovanie
odpadových nádob pracovníkmi VEPOS Skalica. Skonštatoval, že sa
občania sťažujú na zlé zaobchádzanie pracovníkov VEPOSU s týmito
nádobami, nádoby pri manipulácii poškodia a novú nádobu si potom
musia občania od obce zakúpiť. Z toho dôvodu obec písomne vyzve
vedenie VEPOSU, aby upozornili svojich pracovníkov.
Starosta oboznámil prítomných, že optická sieť v obci sa by mala
zrealizovať v najbližších dňoch, kedy bude teplota minimálne 10 °C
niekoľko dní za sebou.
Od 1. marca 2022 vstúpila do platnosti novelizácia cestného zákona,
ktorá okrem iného zakazuje parkovanie na chodníkoch. Na základe toho
boli občania na dolinke, kde je chodník vybudovaný písomne upozornení
na dodržiavanie tohto zákona.

V tomto roku budeme musieť urobiť protipožiarne opatrenia v Domove
Barborka, ktoré vyplynuli z opatrení ohľadom požiarnej ochrany v
sociálnych zariadeniach.
Starosta obce predložil žiadosť slečny Henriety Vaňkovej, bytom Unín č.
457 na o výmenu 1-izbového obecného nájomného bytu za 2-3 izbový.
Ing. Peter Štetina sa informoval u starostu obce, či si vedie evidenciu
firiem, ktoré pracovali pre obec a ako s nimi bol spokojný. Bolo by to ako
užitočná pomôcka pre budúceho starostu. Zároveň sa informoval v akom
štádiu je žiadaná dotácia na výstavbu detského ihriska v areáli školy.
Bc. Juraj Ondráš skonštatoval, že zasadala komisia kultúru, šport
a vzdelávanie, na ktorej sa členovia sa spoločenské organizácie dohodli,
aké podujatia plánujú v roku 2022 usporiadať. Najbližšou akciou by mal
byť Deň matiek v spolupráci s ZŠ s MŠ, Deň detí a potom hody. Plánuje
sa i beh „Okolo Unína“ a turistický pochod s krátkou náučnou
prednáškou.
P. Štefana Jurigová sa zaujímala, či zasadačku v zrekonštruovanej budove
hasičskej zbrojnice budú môcť využívať na svoju činnosť aj ostatné
spoločenské organizácie.
Ing. Zuzana Kubíková sa zaujímala, či by sa nemohlo za odpad platiť už
podľa váhy, keď máme nádoby začipované.
P. Jozef Pecha sa zaujímal, či sa plánuje niečo robiť s brehom potoka pri
pozemku p. Pavla Vávroviča. Starosta odpovedal, že potok je vo
vlastníctve Povodia Moravy.
Ing. arch. Andrej Jáchim informoval, že detské ihriská nemusia už mať
certifikáciu, za celé zostavy je zodpovedný výrobca. Taktiež sa zaujímal, či
sa ráta s výmenou schodiska vo vyhliadkovej veži. Skonštatoval, že
najlepšie by tam bolo klasické schodište.
Bc. Juraj Ondráš navrhol, aby sa vo veži umiestnili na podlahy
jednotlivých poschodí aspoň nejaké reklamy, aby sa zakryl pohľad
z výšky dole a k rebríkom navrhol dať aspoň lanové zábradlie.
Zaujímal sa, ako sa bude na budúci rok platiť za odpad, keď sa už bude
vážiť.
P. Matuškovičová informovala, že sa za odpad bude platiť formou
preddavkov.
Bc. Štefan Vach sa informoval, kedy bude plánované spoločné stretnutie
na výber lacnejšieho dodávateľa na poskytovanie služieb za vývoz
odpadu, ako bolo dohodnuté na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Pripomenul, že sa mu sľúbila oprava chodníka pri firme
a doteraz nebola zrealizovaná. Starosta obce skonštatoval, že tam pošle
pracovníkov obce.
P. Róbert Straka sa informoval, či sa ráta s opravou javiska pri hasičskej
chate na ihrisku.
Z uvedeného vyplynulo

Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje zaradiť žiadosť
slečny Henriety Vaňkovej, bytom Unín 457 o výmenu 1izbového obecného nájomného bytu za 2-3 izbový do evidencie.
Hlasovanie za uznesenie č. 9/2022:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová
Zdržal sa: --Proti: --15.

Záver
Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 9. 3. 2022
Ján Palkovič
starosta obce
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