Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 17. mája 2017 o 18.00 hod. v zasadačke
Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin Hoferka
Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek,
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Mihál, p. Štefana Jurigová, Ing. Ivan Gronský
Prítomní: 2 občania podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Predaj stavebných pozemkov na IBV Unín - Záhumenice
za kostolom
5. Diskusia
6. 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.
Predložil poslancom na schválenie program zasadnutia, ktorý bol
schválený všetkými prítomnými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália Drúžková
a overovatelia Mgr. Peter Regásek a Ing. Dušan Petráš.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan Petráš.
Skonštatoval, že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.

4. Predaj stavebných pozemkov na IBV Unín – Záhumenice za
kostolom
Na obecný úrad doručili žiadosti o odpredaj časti stavebného pozemku
parc. č. 9544/3 manželia Zuzana a Jozef Tomkovci, bytom Šaštín – Stráže,
Nám. Slobody 942 a p. Patrik Darfáš, bytom Dvorníky 413, ktorí sú
vlastníkmi vedľajších stavebných pozemkov. Rozdelením uvedenej parcely
by sa ich stavebné pozemky rozšírili. Po rozsiahlej diskusii poslancov bolo
prijaté
Uznesenie č. 15/2017
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje rozdelenie
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9544/3 vo výmere 507 m2 na dve časti vo výmerách 338
m2 a 169 m2.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj časti
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9544/3 vo výmere 338 m2 za cenu 18,50 €/m2 p. Jozefovi
Tomkovi a manž. Zuzane, bytom Šaštín Stráže, Nám. Slobody
942.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj časti
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9544/3 vo výmere 169 m2 za cenu 18,50 €/m2 p. Patrikovi
Darfášovi, bytom Dvorníky 413.
Hlasovanie za uznesenie č. 15/2017:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin
Hoferka Th.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter
Regásek
Proti: Zdržal sa: 5. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov, že bola zrekonštruovaná socha sv.
Floriána pri kaplnke sv. Barbory a teraz sa robí na rekonštrukciu sochy sv.
Jána.
Obecná pálenica ukončila 12. mája prevádzku a pracovníci pálenice začali
podľa pokynov s rekonštrukčnými prácami.
Na malej dolinke od transformátora po dom p. Rázikovej bol ukončený
chodník a bolo upravené okolie kaplnky sv. Antona.

V dome smútku bola opravená prípojka elektriny. Na kabínach TJ bude
zrekonštruovaná strecha po predložení cenových ponúk. Multifunkčné
ihrisko potrebuje väčšiu opravu koberca, z toho dôvodu bola zabezpečená
firma, ktorá tieto opravy zrealizuje.
Starosta obce zároveň informoval, že 27. mája je naplánovaná v spolupráci
so záhradkármi a poľovníkmi slávnosť sv. Urbana vo vinohradoch, kde po
sv. omši o 17. hod. bude poľovníkmi podané občerstvenie. 3. júna bude
v obci v rámci oslavy Dňa detí usporiadaný Rozprávkový pochod.
Spoločenské organizácie sa budú podieľať ako každoročne na jeho
zabezpečení. DHZ bude v našej obci organizovať hasičské súťaže.
ThLic. Martin Hoferka Th.D. navrhol vypracovať Všeobecne záväzné
nariadenie na úpravu a likvidáciu starých pomníkov na miestnom
cintoríne. Skonštatoval, že takéto nariadenia už niektoré obce majú
vypracované a do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva pripraví
návrh, ktorý by bol aktuálny aj pre našu obec.
Mgr. Peter Regásek a Bc. Juraj Ondráš sa vyjadrili k úpravám stavebných
pozemkov na IBV Záhumenice za kostolom. Skonštatovali, že obecné
zastupiteľstvo sa už viackrát zaoberalo výmerami pozemkov a dnešné
rozhodnutie o rozdelení pozemku by malo byť konečné. Novovzniknutý
geometrický plán bude zanesený do katastra podľa dohody poslancov
a viac sa nebudú žiadne zmeny vykonávať a povoľovať žiadne výnimky.
14. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval
prítomným a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Uníne, dňa 18. 5. 2017
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Peter Regásek
Ing. Dušan Petráš
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Zapisovateľka:
Rozália Drúžková
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