Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 10. marca 2021 o 16.00 hod.
v Kultúrnom dome Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka
Ospravedlnení: Bc. Juraj Ondráš, Ing. Peter Štetina, Ing. Ivan Gronský
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo vzhľadom na pandémiu
bez verejnosti.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV
Záhumenice za kostolom
5. Predaj pozemku na IBV Záhumenice za kostolom parc. č. 9546/4
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2020
7. Oboznámenie s vynaloženými finančnými prostriedkami na
rekonštrukciu kultúrneho domu
8. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2020
9. Oboznámenie s výsledkami inventarizácie k 31.12.2020
10. Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií na poskytnutie
dotácií z prostriedkov obce v zmysle VZN č. 1/2019
11. Návrh realizácie kamerového systému v obci
12. Návrh realizácie zavedenia optických káblov v obci
13. Návrh na kúpu hasičského auta
14.Žiadosť o odpredaj pozemku MUDr. Landlovi
15. Návrh realizácie oplotenia cintorína
16.Informácia o realizácii dopravného značenia v obci
17. Diskusia
18.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, ktorý bol po návrh poslanca p. Khúlu pozmenený tak, že bod
14. bol presunutý pred bod 12. a na návrh starostu obce ako bod č. 17 bol
doplnený ďalší bod a to Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín
za rok 2020. Takto upravený program zasadnutia bol schválený všetkými
prítomnými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Anna
Matuškovičová a overovatelia Bc. Ferdinand Fagan a p. Peter Khúla.
3.

Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing. Dušan
Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.
4.
Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov
na IBV
Do dnešného dňa boli podané tri žiadosti o odpredaj stavebných
pozemkov. Uzatvorené a označené obálky otvoril starosta obce a predložil
prítomným poslancom na schválenie. Prvú žiadosť podali p. Jakub
Kudláč, bytom Letničie 193 a manželka Zuzana, ktorý žiadajú o odpredaj
stavebného pozemku parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2 za cenu 17.232,€. Druhú žiadosť podal Branislav Šuliga, bytom Holíč, Sasinkova 681/4,
ktorý žiadal taktiež stavebný pozemok parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2
za cenu 10.678,- €. Tretiu žiadosť podal p. Sebastian Žilka, bytom Holíč,
Pri kaštieli 1474/20, ktorý žiada o odpredaj stavebného pozemku parc. č.
9543/6 vo výmere 679 m2 za cenu 13.240,50 €. Žiadatelia pred podaním
žiadosti o odpredaj pozemkov splnili náležitosti verejnej súťaže a vložili
na účet obce finančnú zábezpeku 1.000,- €. Obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. 1/2021
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Záhumenice za kostolom v k. ú.
Unín parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2 za cenu 17.232,- € p.
Jakubovi Kudláčovi, bytom Letničie č. 193 a manželke Zuzane
Kudláč, rod. Beňuškovej, bytom Lazany, Hlavná 28/25.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Záhumenice za kostolom v k. ú.
Unín parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2 Branislavovi Šuligovi,
bytom Holíč, Sasinkova 681/4.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Záhumenice za kostolom v k. ú.
Unín parc. č. 9543/6 vo výmere 679 m2 za cenu 13.240,50- € p.
Sebastianovi Žilkovi, bytom Holíč, Pri kaštieli 1474/20.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne splnomocňuje starostu obce
na podpísanie zmlúv o odpredaji pozemkov.
Hlasovanie za uznesenie č. 1/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

5.
Predaj pozemku na IBV Záhumenice za kostolom
parc. č.9546/4
Zákonom bola zrušená ochranná zóna cintorína, bol tu vytvorený nový
stavebný pozemok s výmerou 753 m2. Obec uhradila náklady na
geodetické zameranie pozemku vo výške 291,- €. Plyn je na pozemku,
elektrina a voda sú pod cestou. Všetky prípojky si musí záujemca
o pozemok zabezpečiť sám. Pozemok sa bude predávať verejnou súťažou,
ktorá bude zverejnená na internetovej stránke obce a v médiách.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby navrhli cenu na
odpredaj pozemku. Mgr. Peter Regásek navrhol, aby bola suma vo výške
18,50 €/m2, tak ako pri ostatných pozemkoch. P. Peter Khúla navrhol,
aby bola cena za m2 vo výške 25,- €. Poslanci sa jednotlivo vyjadrili
k návrhu ceny a napokon prijali
Uznesenie č.2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Obchodno-verejnú
súťaž na odpredaj novovytvoreného stavebného pozemku
parc. č. 9546/4 vo výmere 753 m2 a zároveň ju ukladá zverejniť
v médiách a na web-stránke obce. Navrhovaná cena za 1 m2 je
18,50 €.
Hlasovanie za uznesenie č. 2/2021:

Za: Ing. Dušan Petráš, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc.
Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: p. Peter Khúla
6.
Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu
k 31.12.2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2020 bolo
zaslané poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo berie stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu k 31.12.2020 na vedomie.
7.
Oboznámenie s vynaloženými finančnými prostriedkami
na rekonštrukciu kultúrneho domu
Materiál ohľadom vynaloženia finančných prostriedkov na rekonštrukciu
kultúrneho domu bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na
zasadnutie. Na rekonštrukciu kultúrneho domu nám bola poskytnutá
dotácia na kapitálové výdavky vo výške 331.030,14 € a bežné výdavky
9.519,95 €. Vynaložené vlastné prostriedky na kapitálové výdavky boli
108.145,24 € a bežné výdavky 21.458,90 €. Na rekonštrukciu zasadačky
nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky vo výške 10.500,- €.
Poslanec Mgr. Regásek uviedol, že bolo možné zmenou Zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku a dodatočným narozpočtovaním
novoobjavených zistení aktuálneho stavu stavby, v zmysle Príručky pre
prijímateľa, získať finančné prostriedky na túto rekonštrukciu, nakoľko
na to už upozornil v minulosti a bola len vec starostu obce a projektového
manažéra, aby sa daná vec zrealizovala. Starosta obce mu odvetil, že jeho
stanovisko sa nezakladá na pravde a danú vec v minulosti konzultoval aj
s projektovou
manažérkou
aj
s pracovníkmi
SIEA.
Zmluva
o nenávratnom finančnom prostriedku bola raz uzatvorená a môže sa
meniť, len vo výnimočných prípadoch. Poslanec Mgr. Regásek opakovane
tvrdil svoje stanovisko, že sa malo postupovať v zmysle Príručky pre
prijímateľa, na čo mu starosta oponoval.
Zoznam nákladov vynaložených na rekonštrukciu kultúrneho domu tvorí
prílohu zápisnice.
Poslanci zobrali oboznámenie na vedomie.
8. Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2020
Návrh na vyradenie majetku k 31.12.2020 predložila účtovnícka
obecného úradu, p. Matuškovičová. Poslanci mali návrh doma
k nahliadnutiu a tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté

Uznesenie č.3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie majetku
k 31.12.2020 nasledovne: DHZ vo výške 6.880,65 €, pálenica
399,72 €, kultúrny dom 1.708,21 €, obecný úrad 92,57 €,
pozemky a stavebné pozemky vo výške 25.027,50 €.
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan
Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: Mgr. Peter Regásek
Proti: --9.
Oboznámenie s výsledkami inventarizácie k 31.12.2020
Výsledky inventarizácie k 31.12.2020 mali poslanci zaslané na
preštudovanie. P. Matuškovičová poslancov oboznámila s tým, že
podrobnejší stav majetku bude rozpracovaný v záverečnom účte, ktorý
im bude predložený k schváleniu v mesiaci jún.
Poslanci zobrali oboznámenie s výsledkami inventarizácie k 31.12.2020
na vedomie.
10. Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií na
poskytnutie dotácií z prostriedkov obce v zmysle VZN č. 1/2019
V zmysle VZN č. 1/2019 si podali žiadosť o poskytnutie dotácie z
prostriedkov obce tri spoločenské organizácie: DHZ, TJ a JDS. Starosta
obce vyzval účtovníčku, p. Matuškovičovú, aby predložila prítomným
jednotlivé žiadosti. K žiadosti DHZ sa vyjadril Ing. Petráš a navrhol, aby
na zakúpenie zásahovej výstroje podali osobitnú žiadosť. Po diskusii
poslancov bolo prijaté
Uznesenie č. 4/2021
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2021 Dobrovoľnému
hasičskému zboru Unín vo výške 1.000,- €.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle VZN č.
1/2019 dotáciu z prostriedkov obce na rok 2021 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 2021 Jednote
dôchodcov Unín vo výške 500,- €.
Hlasovanie za uznesenie č. 4/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

11. Návrh realizácie zavedenia kamerového systému v obci
Materiály s návrhom na zavedenie kamerového systému v obci boli
poslancom zaslané. V návrhu bol zahrnutý predpokladaný počet kamier
a materiál na realizáciu kamerového systému s cenovou ponukou.
Starosta obce v spolupráci s predsedom komisie verejného poriadku Bc.
Ferdinandom Faganom navrhli inštalovať v obci 5 pevných kamier pri
vstupe do obce (od Štefanova, Petrovej Vsi, Radimova, smerom od
vinohradov v Chrástke a u Kovovýroby smerom od Brovíšť) a 1 otočnú
kameru do centra obce tak, aby bolo pokryté zdravotné stredisko,
kultúrny dom, budova predajní, pošty a pohostinstva. Požadujeme, aby
firma, ktorá vyhrá súťaž robila aj servis, kamery boli napojené na verejné
osvetlenie a zálohovanie podľa požiadaviek obce. Firmy ponúkajú aj
prenájom kamerového systému na dobu 5 rokov za mesačnú úhradu
300,- €. Starosta obce zisťoval možnosť získania dotácie na tento účel,
avšak podľa vyjadrení agentúr a Ministerstva vnútra SR v blízkom období
nie sú takéto dotácie v pláne.
Bc. Ferdinand Fagan sa vyjadril k tomu s tým, že zavedenie kamerového
systému v obci konzultoval aj s členmi komisie pre ochranu verejného
poriadku p. Benkovičom a JUDr. Štepánikom. Uviedol, že kamera nesmie
snímať súkromné pozemky, archivácia by mala byť najmenej 16 dní a na
obsluhu kamerového systému by mali byť určení pracovníci, ktorí budú
za to i zodpovední, aby neprišlo k prípadnému zneužitiu nasnímaných
informácií.
P. Robert Straka mal dotaz, či by nebolo možné pridať jednu kameru,
ktorá by snímala požiarnu zbrojnicu a kaplnku a jednu na cintorín.
Bc. Štefan Vach mal návrh, aby bol vypracovaný kvalitný projekt, aby
v ňom bolo uvedené, čo všetko bude kamerový systém obsahovať.
Súčasťou tohto projektu by mala byť aj hodnota zákazky.
Mgr. Peter Regásek skonštatoval, že by sa mali osloviť viaceré firmy na
dodávku a realizáciu.
P. Peter Khúla skonštatoval, že ak budeme realizovať kamerový systém,
mali by byť kamery ozaj kvalitné s nočným videním. Zároveň navrhol
pridať jednu kameru aj na pálenicu.

P. Anton Mihál mal dotaz, kto bude správca, kto bude kamery obsluhovať
a koľko to bude stáť.
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zámer vybudovania
kamerového systému v obci.
Hlasovanie za uznesenie č. 5/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

12. Žiadosť o odpredaj pozemku MUDr. Landlovi
MUDr. Marián Landl si podal žiadosť na odpredaj časti obecného
pozemku parc. č. 96/21, diely 10, 11,12, 13 vo výmere 34 m2, ktorá bola
odčlenená z parcely č. 9531, ktorá je vo vlastníctve obce. Na tejto parcele
postavil hospodársku budovu. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 6/2021
a. )Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zámer predaja
časti pozemku novovytvorenej parcely č. 96/21 diel 10, 11, 12,
13 vo výmere 34 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením z parcely
č. 9531, majetok je vo vlastníctve obce Unín.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje spôsob predaja
časti pozemku novovytvorenej parcely č. 96/21 diel 10, 11, 12,
13 vo výmere 34 m2, ktorá bola vytvorená z parcely č. 9531.
Novovytvorená parcela je vo vlastníctve obce Unín, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, odst. 8, písm. e
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení skorších
predpisov, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v zosúladení právneho a skutočného stavu dlhodobo užívaného
pozemku. Suma za m2 je 5,- €. Všetky náklady spojené so
zosúladením právneho a reálneho stavu znáša žiadateľ. Zámer
bude zverejnený na úradnej tabuli v obci a web-stránke obce.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje žiadateľovi
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
geometrický plán.

Hlasovanie za uznesenie č. 6/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

13. Návrh realizácie zavedenia optických káblov v obci
Starosta obce predložil žiadosť firmy EHS s.r.o. Skalica na zavedenie
optických káblov v obci Unín. Podľa vyjadrenia pracovníka EHS optické
káble zvažujú riešiť v obci ako prví. Realizácia bude uskutočnená na
náklady spoločnosti EHS, sami si budú vyhľadávať a uzatvárať zmluvy
s občanmi. Vedenie optických káblov bude po elektrických stĺpoch a po
prípojkách elektrického vedenia do domácností. Obce nebude mať so
zavedením optických káblov žiadne finančné náklady. Firma EHS
rekonštruuje na vlastné náklady obecný rozhlas. Po diskusii vyplynulo
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so žiadosťou
o zavedenie optických káblov v obci firmou EHS s.r.o. Skalica
na náklady realizátora.
Hlasovanie za uznesenie č. 7/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

14. Návrh na kúpu hasičského auta
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom členov DHZ Unín o kúpu
požiarneho vozidla TATRA. Odovzdal slovo členovi výboru DHZ a
poslancovi p. Róbertovi Strakovi. Tento skonštatoval, že auto je vo
vlastníctve Sokolovskej uhoľnej společnosti a. s. a možné zaobstarať ho
verejnou dražbou z JERA Trading s.r.o. Chodov. Je potrebné zložiť
finančnú zábezpeku vo výške 10.000,- českých korún. Vyvolávacia cena je
300.000,- CZK bez DPH. Uviedol, že v roku 2008 bola vykonaná
kompletná generálka auta a je vybavené nízkotlakovým a vysokotlakovým
čerpadlom. Ing. Petráš sa zaujímal, či s kúpou auta budú spojené i ďalšie
náklady. P. Straka mu odpovedal, že budú ešte náklady na poistku, na
naftu a keď budeme zaradení do osobitnej evidencie MV SR nebude
nutná STK.

P. Anton Mihál sa zaujímal, keď bude auto zaradené do osobitnej
evidencie, či bude na českých značkách.
Poslanci sa dohodli, že keď bude vyhlásená najnižšia suma, tak na túto
najnižšiu sumu prihodíme 5.000,- CZK. Dražiť budeme najviac do
600.000,- CZK s DPH. Bolo prijaté
Uznesenie č. 8/2021
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje nákup hasičského
vozidla TATRA do výške 600.000,- CZK s DPH.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje poslanca p.
Róberta Straku na zastupovanie Obce Unín na verejnej dražbe.
Hlasovanie za uznesenie č. 8/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Mgr. Peter Regásek,
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: ---

Bc.

Z pracovných dôvodov opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.31
hod. poslanec p. Peter Khúla.
15. Návrh realizácie oplotenia cintorína
Starosta obce vyšiel s návrhom na realizáciu oplotenia cintorína
a podklady k návrhu mali poslanci zaslané. Mgr. Regásek sa vyjadril, že
zmluva o prenájme cintorína medzi obcou a rímskokatolíckou cirkvou nie
je dobre postavená, je jednostranná, povinnosti vyplývajú len pre obec.
Zároveň podal návrh, aby oplotenie bolo zhotovené z panelových dielcov,
čo by bolo estetickejšie ako z navrhovaných drôtených dielov, s ktorými je
už časť cintorína oplotená.
P. Róbert Straka navrhol, aby bola opravená alebo vyrobená nová brána
aj smerom k IBV.
Po rozsiahlej diskusii poslancov bolo dohodnuté, že sa zistí cenová relácia
na oplotenie z betónových panelov.
16. Informácia o realizácii dopravného značenia v obci
Starosta obce informoval, že projekt dopravného značenia v obci je
v schvaľovacom procese na Dopravnom inšpektoráte v Skalici. Po jeho
odsúhlasení bude projekt postúpený na schválenie Okresným úradom
Senica, odborom dopravy a TTSK, odbor dopravy.
By. Štefan Vach sa zaujímal o ceny dopravných značiek. Starosta mu
odpovedal, že dopravné značky sa pohybujú v cene od 20,- do 60,- €.

P. Róbert Straka sa zaujímal, ako je riešené dopravné značenie pri vjazde
na horný most. Značenie zostáva v tomto mieste tak, ako bolo označené
doteraz.
Poslanci prijali informáciu na vedomie.
17. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok
2020
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2020 dostali
poslanci spolu s pozvánkou na toto zasadnutie.
Poslanci zobrali správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok
2020 na vedomie.
18. Diskusia
Starosta obce predložil prítomným žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu p. Jána Poláka a manželky Lucie, bytom Holíč, Hollého
25.
Starosta obce predložil žiadosť TTSK o príspevok do Centrálneho
krízového fondu vo výške 0,50 € na jedného obyvateľa.
Starosta informoval poslancov, že aj napriek tomu že okres Skalica
je v čiernom, po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ bude v našej obci škola
fungovať.
Starosta obce poďakoval poslancom, ktorí boli nápomocní pri
testovaní v obci.
Ing. Dušan Petráš navrhol, aby obec poskytla pre dôchodcov nad 60
rokov respirátory FFP 2.
Bc. Štefan Vach poukázal na nerovnomerné určovanie overovateľov
zápisnice.
Mgr. Peter Regásek mal dotaz, či bude firma VEPOS vykonávať
čipovanie odpadových nádob. Starosta obce mu odpovedal, že firma
VEPOS prisľúbila čipovať ku koncu tohto roka, aby mohol byť na budúci
rok zavedený nový systém vývozu a poplatkov.
P. Anton Mihál sa pýtal, či je možné odviezť aj poštiepkovanú
haluzovinu. Starosta obce mu odpovedal, že to nie je možné, nakoľko
firma, ktorá nám haluzovinu odoberá požaduje dovoz celej haluzoviny.
Starosta informoval poslancov, že od 1.7.2021 budú na zbernom
dvore nádoby na kuchynský odpad, ktorý sme od tohto dátumu
separovať.
P. Róbert Straka sa informoval, či máme zabezpečenú zimnú
údržbu ciest.
Bc. Štefan Vach mal dotaz, prečo finančná komisia bola zrušená
a prečo zasadá v poslednom období spolu s ostatnými poslancami.
Starosta obce mu odpovedal, že zasadnutie komisie riešil s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva, ktorý neodporučil zasadnutie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva vyplýva zo zákona, ktoré pri

dodržaní všetkých epidemiologických opatrení sa môže uskutočniť.
K zasadnutiu finančnej komisie sa vyjadril jej predseda Ing. Dušan
Petráš, ktorý skonštatoval, že je lepšie keď sa dôležité finančné body
rozdiskutujú a vyjadrí sa k nim viacero poslancov a členov komisie.
P. Anton Mihál mal dotaz k zmluve o zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry vo farskej uličke, kde nie sú uvedené búracie práce.
Starosta mu odpovedal, že búracie práce zabezpečia naši zamestnanci,
rezanie asfaltu je zabezpečené firmou CS s.r.o. Trnava a je dané
v projekte a obec nebude viac priplácať za búracie práce, odvoz ani iné
poplatky. Zmluvu starosta prerokoval s projektantom Ing. arch.
Andrejom Jáchimom.
P. Róbert Straka sa informoval, ako sme na tom s projektom na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Starosta mu odpovedal, že sa dorába
časť projektu – požiarna ochrana.
P. Anton Mihál sa zaujímal o to, kto robil brány na miestnom
cintoríne a prečo sa nedali urobiť p. Lánikovi z Letničia. Starosta obce
odpovedal, že brány robila firma MP Group Skalica a p. Lánik len brány
demontoval a osádzal.
Mgr. Peter Regásek sa zaujímal o opravu miestnych komunikácií
firmou DOKARO. Poukázal na to, že v rozpočte sme mali schválenú
nižšiu sumu ako bola faktúra (26.774,86 €). Starosta rozdiel medzi
schváleným rozpočtom a faktúrou za skutočne vykonané práce odôvodnil
tým, že opravované úseky miestnych komunikácií boli v značne
narušenom stave a vo veľkej miere už po svojej životnosti. Pri
zameriavaní a vyhotovení ponuky sa pristupovalo k opravám
zodpovedne. Zároveň boli zadané a vykonané aj práce na nových
úsekoch, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke.
Bc. Ferdinand Fagan, mal dotaz, či sa počíta s opravou cesty
v Chrenovici. Starosta mu odpovedal, že celý úsek cesty v Chrenovici
musí byť nový, lebo vrstva asfaltu je tu veľmi tenká a nie je už možná
čiastková oprava. Treba pouvažovať nad tým, či si obec túto opravu
zafinancuje z rezervného fondu alebo prostredníctvom úveru.
Bc. Štefan Vach mal dotaz na účtovníčku, p. Matuškovičovú, prečo
na úradnej tabuli na web-stránke obce je iný rozpočet ako poslanci
schvaľovali. P. Matuškovičová mu odpovedala, že na úradnej tabuli je iný
typ tabuľky, ale číselne je zhodný so schváleným rozpočtom.
P. Róbert Straka sa zaujímal, či sa bude prekladať aj telefónny stĺp
pred jeho rodinným domom. Starosta odpovedal, že áno.
P. Anton Mihál sa pýtal, prečo nedostal odpoveď od p. starostu na
zaslané e-maily. Starosta mu odpovedal, že neodpovedá všetkým na emaily, lebo nemá na to čas. Na to mu p. Mihál povedal, že je členom
zastupiteľstva a starosta má voči nemu informačnú povinnosť. Starosta
mu odpovedal, že na dôležité otázky mu odpovedal a na ďalšie jeho
otázky nemá povinnosť odpovedať.

Mgr. Peter Regásek sa informoval, či bola už urobená kalkulácia
cien v obecnej pálenici. Ing. Petráš mu odpovedal, že po ukončení sezóny
sa bude tomu venovať.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 9/2021
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá zaradiť žiadosť p.
Jána Poláka a manželky Lucie, bytom Holíč, Hollého 25
o pridelenie obecného nájomného bytu do evidencie, nakoľko
obec nemá v súčasnej dobe voľný byt.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschválilo príspevok do
Centrálneho krízového fondu TTSK Trnava na rok 2021.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zakúpenie 2 ks
respirátorov FFP 2 pre všetkých občanov obce nad 10 rokov.
Hlasovanie za uznesenie č. 9/2021:
Za: Ing. Dušan Petráš, Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc.
Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Zdržal sa: --Proti: --19.

Záver
Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil
o 19.21 hod.
V Uníne, dňa 11. 3. 2021
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Bc. Ferdinand Fagan

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

p. Peter Khúla

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

Zapisovateľka:
Anna Matuškovičová

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

