Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 11. septembra 2019 o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ospravedlnení: Bc. Štefan Vach, Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór
obce
Prítomní: 19 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. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
6. Informácia zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
7. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
8. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
9. Návrh internej smernice č. 1/2019 o poplatkoch
10.
Návrh rokovacieho poriadku
11. Program odpadového hospodárstva Obce Unín na roky 2016 –
2020
12. Nájomná zmluva na prenájom pozemku
13. Výzva SFZ na budovanie infraštruktúry
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. Starosta obce predložil poslancom na schválenie program
zasadnutia. Poslanec p. Peter Khúla požiadal o zmenu v programe s tým,
aby bol bod č. 6 prerokovaný v poradí ako bod 4, lebo sa musí z osobných
dôvodov o 19.00 hod. z rokovania vzdialiť. Poslanci so zmenou súhlasili
a program s touto zmenou schválili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia p. Róbert Straka a p. Anton Mihál.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené.
4. Informácia zo zasadnutia komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
V pondelok 29. júla 2019 sa konala komisia výstavby, územného
plánovania a životného prostredia. Informáciu prítomným podal jej
predseda p. Peter Khúla a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci zobrali
správu na vedomie a k jednotlivým bodom prijali
Uznesenie č. 21/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zakrytie kanála
pred rodinným domom p. Jána Jurigu, Unín č. 231 za
podmienok určených komisiou s tým, že zakrytie vykoná na
vlastné náklady, do kanála bude vložená rúra o priemere 40
cm a bude vybudovaný čistiaci rošt o rozmeroch 60 x 60 cm.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predaj obecného
pozemku parc. č. 629/4 v k. ú. Unín vo výmere 3 m2 za cenu 5,€/m2 p. Jánovi Krempovi, bytom Unín č. 168 na základe
vypracovaného geometrického plánu č. 56/2019 za účelom
vysporiadania vlastníckych vzťahov.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predaj obecného
pozemku parc. č. 378/1 v k. ú. Unín vo výmere 2 m2 za cenu 5,€/m2 p. Jarmile Hrtúsovej, bytom Unín č. 396 na základe
vypracovaného geometrického plánu č. 18/2019 za účelom
vysporiadania vlastníckych vzťahov.

d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje z dôvodu
dopravnej bezpečnosti rekonštrukciu poľnej cesty vo
vlastníctve obce medzi novou individuálnou bytovou zástavbou
Záhumenice za kostolom a novou dolinkou. Cesta bude
spevnená uvalcovanou stavebnou suťou a povrch bude tvoriť
uvalcovaný štrk a kamenivo. Okrem vrchnej napájacej časti od
IBV bude cesta bez obrubníkov.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vypracovanie
projektu výstupovej časti na vyhliadkovú vežu „Lipky“ tak, aby
spĺňala bezpečnostné a legislatívne kritériá a nebola fyzicky
náročná pre vystupujúcich.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 21/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --5. Obchodno-verejná
súťaž
na
predaj stavebných
pozemkov
Uzávierka ďalšieho kola obchodno-verejnej súťaže na predaj
stavebných pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom bola
stanovená podľa harmonogramu na 21. augusta 2019, kedy sa aj konala.
Do tohto termínu boli podané štyri žiadosti o kúpu stavebného pozemku
a to žiadosť pána Matúša Matulu, ktorý žiada o pridelenie stavebného
pozemku parc. č. 9544/7 o výmere 896 m2. Záujemca zaplatil zábezpeku
vo výške 1.000,- € do pokladnice obce. Druhú žiadosť si podali Vladimír
Vaši a manželka Žaneta, bytom Radimov, ktorí žiadajú o stavebný
pozemok parc. č. 9543/5 o výmere 679 m2 a zábezpeku vo výške 1.000,- €
uhradili na účet obce. Tretiu žiadosť si podal Peter Kurina a jeho družka
Lívia Poláková, bytom Unín 442, ktorí žiadajú o stavebný pozemok parc.
č. 9543/6 vo výmere 679 m2. Štvrtá žiadosť je od manželov Sabíny
a Jakuba Vaňkovcov, Unín č. 430, ktorí žiadajú o pridelenie stavebného
pozemku parc. č. 9545/8 vo výmere 588 m2 a 9546/3 vo výmere 164 m2.
Zábezpeku vložili obidva páry do pokladnice obce. Komisia odporúča
odpredať tieto stavebné pozemky záujemcom za nimi navrhnutú cenu
18,50 €/m2. Nasledujúca uzávierka bude 21. novembra 2019. Obecné
zastupiteľstvo k uvedenému prijalo

Uznesenie č. 22/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9544/7 vo výmere 895 m2 za cenu 18,50 €/m2 p.
Matúšovi Matulovi, bytom Unín č. 419.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9543/5 vo výmere 679 m2 za cenu 18,50 €/m2 p.
Vladimírovi Vašimu, bytom Petrova Ves 80 a manž. Žanete,
Vašiovej, rod. Štepánikovej, bytom Radimov 45.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9543/6 vo výmere 679 m2 za cenu 18,50 €/m2 p. Petrovi
Kurinovi a jeho družke Lívii Polákovej, bytom Unín č. 442.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9545/87 vo výmere 588 m2 a parc. č. 9546/3 vo výmere
164 m2 za cenu 18,50 €/m2 p. Jakubovi Vaňkovi, bytom Unín č.
430 a manželke Sabíne Vaňkovej, rod. Vrbovej, bytom
Radimov č.17.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 22/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --6. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil poslancom na
doplnenie a schválenie Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok
2019. Tento bol vopred zaslaný elektronicky poslancom a zverejnený vo
výveske pred obecným úradom a tvorí prílohu zápisnice. Obecné
zastupiteľstvo nemalo k materiálu žiadne pripomienky a prijalo
Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje plán
hlavného kontrolóra obce Unín na II. polrok 2019.

kontrol

Hlasovanie za uznesenie č. 23/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --7. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy
obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
Informáciu z konania finančnej komisie, správy obecného majetku
a obchodu a sociálnych vecí predložil prítomným jej predseda Ing. Dušan
Petráš a tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci obecného zastupiteľstva
zobrali správu na vedomie a k jednotlivým bodom prijali
Uznesenie č. 24/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje finančné
prostriedky na opravu havarijného stavu strechy hlavnej
budovy Základnej školy s materskou školou v Uníne, ktorá je
podľa rozpočtu vyčíslená na sumu 45.579,83 € bez DPH.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje finančné
prostriedky vo výške 27.274,38 € na opravu „Vetvy D“ miestnej
komunikácie na IBV Záhumenice za kostolom.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje starostu obce na
podpis dodatku k zmluve na opravu „Vetvy D“ miestnej
komunikácie na IBV Záhumenice za kostolom.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 24/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --8. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce bol poslancom
doručený spolu s ostatnými materiálmi na zasadnutie a tvorí prílohu
zápisnice. Bol prerokovaný a jednohlasne schválený na zasadnutí
finančnej komisie, ktorá ho navrhla v tomto znení schváliť obecnému

zastupiteľstvu. Písomne nedal žiadny z poslancov k materiálu
pripomienku alebo návrh na doplnenie.
K materiálu sa až na zasadnutí vyjadril člen finančnej komisie p. Anton
Mihál, ktorý žiadal znížiť sumu v článku 4 bod 3 z 3.500,- € na 2.500,- €,
ktorá sa týka rozhodovania starostu o úhradách v tejto výške, nakoľko sa
s návrhom finančnej komisie, ktorej sa nezúčastnil, nestotožnil. Požiadal,
aby všetky úhrady so sumou vyššou ako 2.500,- € schvaľovalo obecné
zastupiteľstvo.
Bc. Juraj Ondráš navrhol doplniť v texte článok 4 bod 4 slovo „hodnota“
nad 3.500,- €.
Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová sa k danej problematike
vyjadrila s tým, že napr. ak obec získa dotáciu vo výške 3.000,- € na daný
účel, znamenalo by to, že úhradu faktúry v tejto výške by muselo schváliť
obecné zastupiteľstvo. Z toho vyplýva, že v prípade neschválenia sa
dotácia musí vrátiť.
Za pozmeňovací návrh p. Antona Mihála hlasovali za poslanci: Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka a p. Anton Mihál.
Za pozmeňovací návrh Bc. Juraja Ondráša hlasovali všetci poslanci za.
K návrhu Zásad hospodárenia s majetkom obce bolo prijaté
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje predložený návrh
Zásad hospodárenia s majetkom obce.
Hlasovanie za uznesenie č. 25/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Ing. Peter
Štetina
Zdržal sa: Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál
Proti: Mgr. Peter Regásek
9. Návrh internej smernice č. 1/2019 o poplatkoch
Návrh internej smernice č. 1/2019 o poplatkoch bol poslancom
doručený spolu s ostatnými materiálmi na zasadnutie a tvorí prílohu
zápisnice. Písomne nedal žiadny z poslancov k materiálu pripomienku
alebo návrh na doplnenie. Bc. Juraj Ondráš navrhol, aby boli v článku 2
pod bodmi a) a b) zjednotené názvy akcií. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje internú smernicu č.
1/2019 o poplatkoch.

Hlasovanie za uznesenie č. 26/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --10. Návrh rokovacieho poriadku
Návrh rokovacieho poriadku bol poslancom doručený spolu
s ostatnými materiálmi na zasadnutie a tvorí prílohu zápisnice. Písomne
nedal žiadny z poslancov k materiálu pripomienku alebo návrh na
doplnenie. Až na zasadnutí sa vyjadril Bc. Ferdinand Fagan, ktorý bol
nespokojný so znením tohto rokovacieho poriadku, nakoľko podľa neho
v ňom chýba veľa vecí podľa zákona 369/1990 Z. z. Starosta obce
skonštatoval, že veci riešené zákonom sa nevypisujú do VZN alebo
smerníc obce, nakoľko zákon je nad tieto predpisy. Obecné zastupiteľstvo
k uvedenému prijalo
Uznesenie č. 27/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje predložený
návrh rokovacieho poriadku.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá poslancovi
a predsedovi komisie pre ochranu verejného poriadku Bc.
Ferdinandovi Faganovi, aby komisia vypracovala a predložila
nový návrh rokovacieho poriadku do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za uznesenie č. 27/2019 písm a.):
Za: Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: p. Peter Khúla
Proti: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek, Bc.
Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál,
Hlasovanie za uznesenie č. 27/2019 písm b.):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: ---

11. Program odpadového hospodárstva Obce Unín na
roky 2016 – 2020
Program odpadového hospodárstva Obce Unín na roky 2016 –
2020 vypracovala obci akreditovaná agentúra a schválil je Okresný úrad
Skalica, Odbor životného prostredia. K materiálu bolo prijaté
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Program odpadového
hospodárstva Obce Unín na roky 2016 – 2020.
Hlasovanie za uznesenie č. 28/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --12. Nájomná zmluva na prenájom pozemku
Firma Unín Agrar, k. s. Unín požiadala Obec Unín o uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prístupovú cestu k 4 silám v k. ú. Unín. Prenájom
príjazdovej cesty požaduje Stavebný úrad Holíč ku kolaudácii už
existujúcich 2 síl. Keďže zmluva nebola poslancom ani po doplnení jasná,
navrhli jej prepracovanie a prijali
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje návrh Nájomnej
zmluvy na prenájom pozemku parc. č. 7435 firme Unín Agrar,
k. s. Unín.
Hlasovanie za uznesenie č. 29/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --13. Diskusia
Starosta obce v tomto bode predložil žiadosť firmy SYNOT TIP, a.s.
Poprad-Matejovce o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení

k prevádzkovaniu kurzových stávok v prevádzke Pohostinstvo u Dugiho,
Unín č. 346.
Starosta obce predložil žiadosť p. Jána Jurigu, Unín č. 231, Viery
Bartalovej, Unín č. 360 a Ing. Aleny Vymyslickej, Unín č. 79 na
vysporiadanie pozemkov. Táto bola odstúpená na rokovanie stavebnej
komisie.
Ing. Michal Vymyslický, Unín č. 79 – žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku vo výmere cca 250 m2 – odstúpená na rokovanie stavebnej
komisie.
Starosta obce poďakoval organizátorom Unínskych samohybov za,
napriek veľkej nepriazni počasia, zorganizovanú úspešnú akciu, ktorá
pozitívne reprezentovala našu obec.
Starosta informoval, že na budúci rok oslávi dychová hudba Unínčanka
50 rokov svojej existencie. Obec sa bude spolupodieľať na tejto oslave.
Oslava sv. Mikuláša bude 6. decembra a bude realizovaná pre deti v obci
po novom. O všetkom bude včas podaná informácia.
Zo športových aktivít starosta informoval, že šarkaniáda nad dedinou sa
uskutoční 28.septembra. Turistický pochod bol presunutý na zimné
obdobie a to na deň 6. januára 2020 na sviatok Troch kráľov a nazveme
ho „Pochod trojkrálový“. Nohejbalový turnaj sa uskutoční 28. decembra
2019 a stolnotenisový turnaj bude organizovať skupina na čele s Bc.
Ferdinandom Faganom, termín bude včas zverejnený.
Starosta obce zároveň informoval, že obec prešla aj druhou kontrolou na
SEIA a zajtra t. j. 12. septembra bude podpísaná zmluva s realizátorom
stavby. Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu zasadačky v kultúrnom
dome vo výške 10.500,- € z Ministerstva financií SR.
Informoval, že sa začína realizovať osvetlenie ihriska a hasičského areálu
z finančnej dotácie z Úradu Vlády SR.
Cesta na IBV Záhumenice za kostolom je pred ukončením, bude sa riešiť
umiestenie odpadového roštu a napojenie na štátnu cestu.
p. Anton Mihál navrhol starostovi obce, aby požiadal firmu, ktorá
opravuje v obci cesty, aby opravy robili po uliciach, tak, aby opravili
najprv celú ulicu a potom išli ďalej. Aby neboli rozrobené viaceré cesty
naraz a práce vykonávali systematicky.
Ďalej sa zaujímal od kedy sa začne s prácami na kultúrnom dome a či je
verejný účet na opravu veže kostola zriadený pod obcou a kto je
zriaďovateľom tohto účtu. Starosta obce odpovedal, že s firmou, ktorá
bude práce na kultúrnom dome vykonávať má dohodnuté stretnutie na
12. septembra 2019 a potom bude vedieť presný termín začatia prác.
Účet na opravu veže kostola nebol zriadený pod hlavičkou obce. Jeho
disponentmi sú ing. Peter Rehák, p. Milan Vymyslický a p. Peter
Masaryk. Táto informácia je zverejnená aj na stránke obce v záložke
„Oprava kostolnej veže“, kde je uvedené tiež číslo účtu, na ktorý môžu
občania zasielať svoje príspevky.

Mgr. Peter Regásek sa informoval, prečo na stránke www.UVO.sk boli na
kultúrny dom dva krát zverejnené výsledky súťaže a či sú už ukončené
obidve kontroly. Starosta odpovedal, že obidve kontroly sú ukončené.
Podľa informácie zhotoviteľa verejnej súťaže, v zmysle zákona sa musela
urobiť ešte jedna tá istá súťaž, takže druhé zverejnenie výsledkov súťaže
je len formálne.
Bc. Ferdinand Fagan skonštatoval, že v obci sa na miestnych
komunikáciách nachádza väčšie množstvo motorových vozidiel bez ŠPZ,
ktoré bránia plynulému prejazdu.
Bc. Juraj Ondráš skonštatoval, že by bolo potrebné vyzvať ich majiteľov a
vozidlá odstrániť.
Mgr. Peter Regásek sa informoval, či už má obec zúčtovaciu faktúru na
cestné panele. P. Matuškovičová mu odpovedala, že zúčtovaciu faktúru
ešte obec nemá, nakoľko Nafta Gbely začne s likvidáciou panelovej cesty
na budúci týždeň. Po prevoze panelov do obce bude vystavená zúčtovacia
faktúra.
P. Milan Vanek sa zaujímal o to, či vieme aké panely obec kupuje.
Starosta obce mu odpovedal, že vie, panely ktoré obec preddavkovo
zaplatila sú označené.
Ing. Jozef Jurkovič doporučil poslancom vypracovať cintorínsky poriadok
a víziu cintorína, aby neprichádzalo k nedorozumeniam pri zriaďovaní
a obnove cintorínskych miest, tak ako sa to stalo v ich prípade.
Ing. Alena Papulová sa zaujímala o to, či sa bude upravovať okolie
miestnej komunikácie na IBV Záhumenice za kostolom, aby sa upravili
vjazdy do záhrad. Starosta obce jej oznámil, že po ukončení cesty sa začne
s celkovou úpravou jej okolia.
p. Ľubica Andelová sa zaujímala akú má obec predstavu o úprave
priestorov pri ceste od sv. Jána, na čo jej starosta obce odpovedal, že
úprava bude konzultovaná s pracovníci CHKO Záhorie.
Zároveň sa zaujímala o to, ako bolo naložené s drevinami, ktoré sa v obci
zrezali. Navrhla, aby sa drevo odpredávalo, nakoľko je to majetok obce.
Ona sama by si drevo tiež zakúpila.
Starosta obce oznámil, že toto drevo bolo rozdelené medzi pracovníkov,
ktorí pracujú pod obecným úradom. Drevo z topoľov na ihrisku, o ktoré
sa zvlášť zaujímala, bolo odpredané v minulom roku a financie boli
riadne zaúčtované.
Ing. Jozef Jurkovič navrhol, aby bola stránka obce novelizovaná, nakoľko
tam sú už staré informácie. Taktiež oznámil, že má vypracovaný projekt
na Zámčisko, o ktorom už oboznámil aj niektorých poslancov.
K tomuto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje žiadosť firmy
SYNOT TIP, a. s. Poprad-Matejovce na prevádzkovanie
kurzových stávok v prevádzke Pohostinstvo u Dugiho, Unín č.
346.
Hlasovanie za uznesenie č. 30/2019 písm a.):
Za: --Zdržal sa: Ing. Dušan Petráš, Bc. Ferdinand Fagan
Proti: Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek, p. Róbert Straka, p. Anton
Mihál, Ing. Peter Štetina
14. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 12. 9. 2019

Ján Palkovič
starosta obce

Overovatelia:
p. Róbert Straka

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

p. Anton Mihál

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

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

