Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 14. mája 2019 o 18.00 hod. v zasadačke
Kultúrneho domu Unín
Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Prítomní: 30 občanov podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
5. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
6. VZN č. 1/2019 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev ako aj
ich zmien a číslovanie stavieb na území obce Unín
7. VZN č. 2/2019 o organizovaní miestneho referenda v Obci Unín
8. Návrh Zmeny č. 1/2019 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce
9. Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a ručenie podmienok úhrady v školskej jedálni
10.
Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe
určenia a výšky úhrady za sociálne služby poskytované v Domove
Barborka Unín, n.o.
11. Prerokovanie správy audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky
za rok 2018
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2018
13. Prerokovanie záverečného účtu Obce Unín za rok 2018

14.Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií o poskytnutie
dotácie v zmysle VZN č. 3/2015
15.Návrh na úpravu rozpočtu k 30. 4. 2019
16.Diskusia
17. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce
Ján Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci
poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta obce
predložil poslancom na schválenie program zasadnutia s doplnením
jedného bodu a to Informácia zo zasadnutia komisie pre ochranu
verejného poriadku. Takto doplnený program bol schválený všetkými
prítomnými poslancami. Starosta obce zároveň oboznámil prítomných
s tým, že bolo zakúpené nahrávacie zariadenie a každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva bude nahrávané. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s nahrávaním rokovania
každého obecného zastupiteľstva v Uníne do odvolania.
Nahrávanie je len pre účely vykonania zápisu z rokovania
obecného zastupiteľstva. Nahrávka nebude nikde zverejnená.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia Ing. Dušan Petráš a p. Peter Khúla.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené
okrem uznesenia č. 2/2019 písm. c), ktoré má termín 30.6.2019 a týka sa
vypracovania návrhu rokovacieho poriadku a zásad hospodárenia obce.

4. Informácia zo zasadnutia komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
V štvrtok 4. apríla 2019 sa konala komisia výstavby, územného
plánovania a životného prostredia. Informáciu prítomným podal jej
predseda p. Peter Khúla a tvorí prílohu tejto zápisnice. Informáciu
doplnil starosta obce a z uvedeného vyplynulo
Uznesenie č. 8/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vybudovaním
padnutého oplotenia miestneho cintorína v dĺžke 38 m.
Oplotenie bude vybudované z pogumovaného ozdobného
pletiva. Na základový múrik budú nalepené okrasné betónové
dielce. Z vnútornej strany cintorína budú pred oplotenie
vysadené okrasné tuje. Predpokladaný celkový náklad
predstavuje čiastku 2.000,- €.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vypracovaním
projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka pri
hlavnej ceste od zdravotného strediska smerom na Radimov
po koniec dediny.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vypracovaním
projektovej dokumentácie a cenovej kalkulácie na vybudovanie
parkovísk pri cintoríne zo zámkovej dlažby.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vypracovaním
projektovej dokumentácie a cenovej kalkulácie na vybudovanie
schodovej časti vyhliadkovej veže „Lipky“.
e.) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou kanála pred
rodinným domom č. 148 vo vlastníctve p. Mariána Tokoša,
bytom Unín č. 165 na vlastné náklady podľa návrhu stavebnej
komisie.
Hlasovanie za uznesenie č. 8/2019 písm. a):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Ferdinand
Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. Peter
Štetina
Zdržal sa: Mgr. Peter Regásek
Proti: --Hlasovanie za uznesenie č. 8/2019 písm. b) - e):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter

Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --5. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy
obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
Informáciu z konania finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu predložil prítomným jej predseda
Ing. Dušan Petráš, konala sa dňa 7. mája 2019 a tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu na vedomie. Úlohy
vyplývajúce zo zasadnutia komisie sú prerokované a zapísané v ďalších
bodoch tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva pod číslom bodu 14
a 15.
6. VZN č. 1/2019 o určení názvu ulíc, verejných
priestranstiev ako aj ich zmien a číslovanie stavieb na
území obce Unín
Návrh VZN č. 1/2019 o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev ako aj
ich zmien a číslovanie stavieb na území obce bol zverejnený 15 dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva na internetovej stránke obce
a vývesnej tabuli pred obecným úradom. Taktiež bol zaslaný poslancom
spolu s pozvánkou na toto zasadnutie a tvorí prílohu zápisnice.
K uvedenému sa vyjadril starosta obce s tým, že prijatím tohto VZN a po
jeho realizácii budú občania povinní si zmeniť všetky doklady –
občianske preukazy, vodičské preukazy, pasy, nahlásiť zmeny v bankách,
poisťovniach atď. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje VZN č. 1/2019
o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev ako aj ich zmien
a číslovanie stavieb na území obce Unín.
Hlasovanie:
Za: --Zdržal sa: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc.
Štefan Vach,
Proti: Mgr. Peter Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina

7. VZN č. 2/2019 o organizovaní miestneho referenda
v Obci Unín
Návrh VZN č. 2/2019 o organizovaní miestneho referenda v Obci
Unín bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na
internetovej stránke obce a vývesnej tabuli pred obecným úradom.
Taktiež bol zaslaný poslancom na preštudovanie a tvorí prílohu
zápisnice. Nakoľko k materiálu nebolo zo strany poslancov žiadnych
pripomienok bolo prijaté
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2019 o organizovaní miestneho referenda
v Obci Unín.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --8. Návrh Zmeny č. 1/2019 k VZN č. 1/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
v pôsobnosti obce
Návrh Zmeny č. 1/2019 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce bol
zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na
internetovej stránke obce a vývesnej tabuli pred obecným úradom. Bol
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a zaslaný poslancom
s pozvánkou a tvorí prílohu zápisnice. Nakoľko k návrhu nebolo zo strany
poslancov žiadnych pripomienok bolo prijaté
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Zmenu č. 1/2019
k VZN č. 1/2018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy škôl
a školských zariadení v pôsobnosti obce.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: ---

9. Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 3/2011 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bol zverejnený 15 dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva na internetovej stránke obce
a vývesnej tabuli pred obecným úradom. Bol prerokovaný na zasadnutí
finančnej komisie a taktiež bol zaslaný poslancom na preštudovanie
a tvorí prílohu zápisnice. Nakoľko k materiálu nemali poslanci žiadne
pripomienky bolo prijaté
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Zmenu č. 2 k VZN č.
3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --10. Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 2/2016 o rozsahu,
spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby
poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
Návrh Zmeny č. 2 k VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia
a výšky úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín,
n. o. bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva na
internetovej stránke obce a vývesnej tabuli pred obecným úradom. Bol
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a s ostatnými materiálmi bol
zaslaný poslancom na preštudovanie a tvorí prílohu zápisnice. K návrhu

nemali poslanci žiadne pripomienky a prijali
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Zmenu č. 2 k VZN č.
2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne
služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.
Hlasovanie:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --11. Prerokovanie správy audítora o vykonaní auditu
účtovnej závierky za rok 2018
Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2018
bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie, zaslaná všetkým
členom obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. Obecné
zastupiteľstvo zobralo správu audítora na vedomie.
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2018 bolo prerokované na zasadnutí finančnej komisie, zaslané všetkým
členom obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. Obecné
zastupiteľstvo zobralo stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
13. Prerokovanie záverečného účtu Obce Unín za rok
2018
Záverečný účet Obce Unín za rok 2018 bol prerokovaný na
zasadnutí finančnej komisie, zaslaný všetkým členom obecného
zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. Žiadny poslanec nemal
pripomienky a bolo prijaté
Uznesenie č. 14/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje záverečný účet
Obce Unín za rok 2018 bez výhrad.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje presun prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 194.259,76 €
do rezervného fondu. Tieto financie budú použité na
kapitálové výdavky, splátky univerzálneho úveru a úveru na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Všetky prevody budú
odsúhlasované obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 14/2019 :
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --14. Prerokovanie žiadostí spoločenských organizácií
o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2015
V zmysle VZN č. 3/2015 si spoločenské organizácie v obci podali na
obecný úrad do 31. marca žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2019.
Finančná komisia na svojom rokovaní jednotlivé žiadosti posúdila
a navrhla obecnému zastupiteľstvu ich schválenie. K návrhu výšky
dotácie pre DT Klub sa vyjadril poslanec Róbert Straka, ktorý navrhol
zvýšenie navrhnutej dotácie o 250,- €, nakoľko bude akcia Unínske
samohyby prebiehať v priestoroch pod základnou školou pri hasičskej
chate v septembri, takže to bude veľká zmena, a tým sa nevie
predpokladať jej úspešnosť.
K navrhnutej výške pre Slovenský zväz chovateľov sa vyjadril predseda
tejto organizácie p. Igor Vlk, ktorý požiadal, aby im bola dotácia zvýšená
aspoň o 200,- € z toho dôvodu, že si svojpomocne vyrábajú klietky pre
zvieratá na výstavu a nezostávajú im už financie na absolvovanie iných
výstav, kde reprezentujú obec za vlastné financie. Túto možnosť podporil
aj Bc. Ondráš a navrhol navýšenie dotácie.
Poslanec Khúla pripomenul organizáciám, že určité finančné prostriedky
sa dajú zohnať aj z 2% dane z príjmov fyzickej osoby.
Po týchto návrhoch o zvýšenie sa obecné zastupiteľstvo uznieslo a prijalo
Uznesenie č. 15/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie
pre Dobrovoľný hasičský zbor Unín pre rok 2019 vo výške
900,- €.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie
pre Telovýchovnú jednotu Unín pre rok 2019 vo výške 7.000,€.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie
pre DT klub Unín pre rok 2019 vo výške 850,- €.
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie
pre Jednotu dôchodcov Unín pre rok 2019 vo výške 500,- €.
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie
pre Základnú organizáciu slovenského zväzu chovateľov Unín
pre rok 2019 vo výške 800,- €.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 15/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --15. Návrh na úpravu rozpočtu k 30. 4. 2019
Návrh na úpravu rozpočtu bol k nahliadnutiu 15 dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva vo výveske pred obecným úradom,
bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie a s materiálmi bol
zaslaný aj poslancom a tvorí prílohu zápisnice.
Úprava rozpočtu sa týka hlavne podnikateľskej činnosti, ktorá doteraz
nebola rozpočtovaná a od 1.1.2019 musí byť zaradená do rozpočtu obce
v príjmovej časti zvýšením o 106.000,- € a vo výdavkovej časti rozpočtu
o 96.505,- €. Vo finančných operáciách v príjmovej časti zapojenie do
rozpočtu zostatok nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka.
Nakoľko boli navrhnuté vyššie čiastky na dotácie pre spoločenské
organizácie ako bolo rozpočtované, boli znížené výdavky vo verejnej
správe na položke odvodu do zdravotnej poisťovne a boli presunuté na
kapitolu kultúry (na dotácie). K uvedenému poslanci prijali
Uznesenie č. 16/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s pozmeňovacím
návrhom k predloženej úprave rozpočtu k 30. 4. 2019 o sumu
450,- €, o ktorú boli zvýšené dotácie spoločenským
organizáciám.

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu
Obce Unín k 30. 4. 2019.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 16/2019:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p.
Anton Mihál, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --16. Informácia zo zasadnutia Komisie pre ochranu
verejného poriadku
Predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku Bc. Ferdinand
Fagan predložil prítomným informáciu zo zasadnutia tejto komisie, ktoré
sa konalo 28. februára 2019. Zápis zo zasadnutia komisie tvorí prílohu
tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
17. Diskusia
Diskusiu zahájil starosta obce, ktorý poďakoval za reprezentáciu obce na
MISS Slovensko slečne Alici Ondrášovej, ktorá sa umiestnila ako 1.
vicemiss SR.
Poďakoval Mgr. Vaňkovej – riaditeľke školy za pekne pripravený
program na Deň matiek, ako aj všetkým, ktorí sa v hojnom počte na tejto
slávnosti zúčastnili.
Taktiež poďakoval členom ochotníckeho divadla „Zámčisko“ za pekné
predstavenie a obnovenie tejto tradície v obci. Divadlo videlo v obci cca
500 divákov. Poprial im, aby sa im pod vedením Veroniky Stierankovej aj
naďalej darilo, a aby aj v okolitých obciach, kde majú v pláne divadlo
odohrať, mali čo najväčšiu účasť.
Informoval, že formou dotácie obec získala 13 stromov, ktoré budú
v najbližších dňoch, keď to počasie dovolí zasadené v čajkových uličke,
pred Barborkou a v parku pri obecnom úrade.
Zároveň oboznámil prítomných s pripravovanými kultúrno-športovými
akciami v obci.
P. Jozef Pecha – predseda DT klubu Unín informoval, že tento rok budú
Unínske samohyby prebiehať 7. septembra v priestoroch za školou oproti
hasičskej chate. Bude to značná zmena v termíne, mieste konania ako
i disciplínach. Zároveň zabezpečujú nové atrakcie na túto akciu.
Bc. Juraj Ondráš skonštatoval, že by bolo dobré do tohto termínu
v spolupráci s DHZ zrealizovať aj plánované úpravy okolo hasičskej chaty
na ihrisku.

Ing. Ivan Gronský oboznámil prítomných, že sa ku dňu 31. 5. 2019 vzdal
funkcie revízora v Domove Barborka Unín, n.o. Zároveň vyzval
poslancov, že môžu predložiť podnety na doplnenie jeho plánu práce.
Starosta obce poďakoval Ing. Gronskému za dlhoročné vykonávanie
funkcie revízora.
Poslanec Anton Mihál sa zaujímal o to, do akého termínu môžu poslanci
predkladať podnety na doplnenie plánu práce obecného kontrolóra, na čo
pán kontrolór odpovedal, že do že do polovice roka t. j. do 30. 6. 2019.
Následne odpovedal Ing. Gronský p. Ladislavovi Kubíčkovi na otázky
ohľadom práce revízora a kontrolóra.
P. Ivan Flamík požiadal poslancov o rozšírenie opráv miestnych
komunikácií v Chrenovici a na malej dolinke oproti domu p. Pavla Vlka.
Starosta odpovedal, že si obec prešiel osobne a túto problematiku riešila
aj stavebná komisia. Poslanec Peter Khúla poznamenal, že už stavebná
komisia požiadala komisiu finančnú, aby pri plánovaní budúcich
rozpočtov vyčlenila finančné prostriedky aj na tento účel.
Mgr. Peter Regásek požiadal Ing. Gronského o vyjadrenie sa k faktúre za
panely od Nafta Gbely na sumu 5.040,- €, ktorá prišla na obec 31.
januára a hneď bola uhradená. Zároveň sa zaujímal o to, či môže dať
starosta takúto faktúru preplatiť, keď mu to neschválilo obecné
zastupiteľstvo a či tak neporušil zásady hospodárenia. Dodal, že panely
sú v katastrofálnom stave.
Ing. Gronský sa k tomuto vyjadril v tom smere , že už skorej avizoval, že
obec má zastaralé niektoré obecné dokumenty a je ich treba prepracovať.
Tak je to aj so zásadami hospodárenia, ktorých prepracovanie bolo
stanovené na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva do termínu 30.
júna 2019. Preto aj keď boli porušené zásady, ktoré sú ale zastaralé,
nebola porušená zákonnosť a hospodárnosť.
P. Ján Šiška sa obrátil na Mgr. Regáska s tým, že mu to pripadá, ako by
bol proti vybudovaniu cesty k vinohradom. Mgr. Regásek sa vyjadril, že
upozorňuje iba na porušenia zásad hospodárenia a treba nastaviť
pravidlá vnútorného predpisu.
P. Peter Vanek pripomenul starostovi obce, že je aktuálny termín na
podávanie žiadostí na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Starosta obce
mu oznámil, že má všetko pripravené a včas žiadosť odpošle. Následne sa
informoval na rekonštrukciu kultúrneho domu.
P. Jozef Pecha sa vyjadril k ceste k vinohradom v tom zmysle, že by bolo
lepšie cestu vysypať a zhutniť len drťou, ako pokladať panely, ktoré na
nerovnom teréne a špatnom osadení môžu spôsobovať problémy.
P. Anton Mihál sa zaujímal, o akú dĺžku cesty k vinohradom sa jedná.
Starosta oznámil, že je to 230 m.
P. Peter Khúla mal dotaz na Mgr. Petra Regáska, kto to ohodnotil, že
uvedené panely sú v katastrofálnom stave, lebo on skutočnosť takto

nevidí. Menovaní sa zhodli, že je to vec názoru. Do diskusie sa zapojili p.
Jozef Pecha, Ing. Dušan Petráš a Bc. Juraj Ondráš.
Bc. Ferdinand Fagan požiadal predsedu stavebnej komisie p. Petra
Khúlu, aby sa s členmi komisie pozreli a zaujali stanovisko k záhrade pri
rodinnom dome č. 28, nakoľko po jej vyčistení novými majiteľmi tu
opticky vznikla priepasť, čo niektorým spoluobčanom robí problémy.
P. Danka Vaculková sa zaujímala, ako sa bude riešiť cesta na IBV, ktorá je
vyššie ako ich záhrady a robí im to problémy pri vjazde. Starosta obce
skonštatoval, že je to zatiaľ iba stavenisko a určite bude vykonaná úprava
jej okolia. Do diskusie za zapojil p. Kubíček.
P. Anton Mihál sa zaujímal o to, koľko je v obci psov a čo sa bude robiť
s ovčínom vo vinohradoch a o údržbe toaliet v kultúrnom dome. P.
Drúžková mu odpovedala, že ešte nemá vybranú celkom všetku daň za
psov, a ich počet zistí v evidencii. Starosta obce zároveň informoval, že
ovčín vo vinohradoch je vlastníctvo roľníckeho družstva, obci patrí len
pozemok a priľahlá cesta. Roľnícke družstvo nemá v pláne túto stavbu
opravovať, pravdepodobne bude zbúraná.
P. Mihál poďakoval za ústretovosť pri zapožičaní kultúrneho domu na
divadlo. Taktiež skonštatoval, že je možnosť zapojiť sa do programu STV
v mesiacoch 5 -7/2019 pod názvom Stará škola, kde by sa zúčastnili žiaci
školy v dvojiciach s dôchodcami. Riaditeľke školy Mgr. Vaňkovej
prisľúbil zaslanie podkladov k tomuto programu.
P. Róbert Straka skonštatoval, či by nebolo dobré preventívne prejsť
všetky lampy verejného osvetlenia, aby sa predišlo ich zničeniu. Lebo
niektoré z nich vplyvom vetra sa už vykývali a zostali visieť na kábloch.
Starosta obce uviedol, že takto bolo pokazených 7 lámp, ktoré boli
následne opravené a hneď sa vymenili.
P. Danka Vaculková sa zaujímala, či sa v „jazere“ plánuje výsadba, lebo je
to zatiaľ taký smutný priestor. Na čo starosta informoval, že je aj tam
naplánovaná výsadba stromov.
Bc. Štefan Vach poprosil, aby pozvánky na zasadnutia obecného
zastupiteľstva, finančnej a stavebnej komisie boli zasielané v skoršom
termíne. Ďalej upozornil, že žiadal obecný úrad o zaslanie faktúr na
panely z Nafty Gbely. P. Matuškovičová mu odpovedala, že mu boli
zaslané 14. mája 2019.
Bc. Štefan Vach mal dotaz na Ing. Gronského ohľadom info-zákona.
Koncom minulého roka si pýtal kompletné kópie projektov k prerábke
kultúrneho domu a na obecnom úrade požadovali od neho zaplatiť 34,70
€, bolo to spolu 347 strán po 0,10 € za stranu. Bc. Vach si myslí, že 0,10 €
je cena za komerčné kopírovanie a nie oprávnená cena za informácie.
Ing. Gronský skonštatoval, že informácie má zadarmo, v cene sú zahrnuté
náklady na papier, toner, náklady na el. energiu a jej výška je stanovená
internou smernicou o poplatkoch.

Starosta obce skonštatoval, že osloví všetky ministerstva v rámci
informácií, aby nám oznámili koľko inkasujú za kopírovanie oni.
Bc. Vach prečítal svoj názor, že zápisnice z posledných zastupiteľstiev
nezodpovedajú v niektorých častiach skutočnosti. Je to vraj aj názor
viacerých poslancov. Týkalo sa to zápisníc prvého a druhého zasadnutia,
kde bol overovateľom a preto ich nepodpísal. Konkrétne časti zápisníc
ani poslancov, ktorí so zápismi nesúhlasia neuviedol.
Bc. Štefan Vach sa vyjadril k projektu „Administratívno-spoločenské
centrum v Uníne – zníženie spotreby energie“. Prečítal svoj názor
a vyjadril sa v zmysle, že v projekte sú uvedené nesprávne ukazovatele,
niektoré z nich konkrétne uviedol, a taktiež upozornil na možnosť
korekcií. Ďalej požiadal o zaslanie kompletného projektu celej akcie
všetkým poslancom, žiadal aby boli informovaní poslanci v akom štádiu
projekt je, čo je schválené a čo sa má ešte schvaľovať, ako je to s verejným
obstarávaním, či je k projektu vizualizácia a vysvetliť, čo bude
predmetom rekonštrukcie kultúrneho domu a čo sa v ňom nebude
rekonštruovať. Zároveň navrhol, aby bolo k tejto akcii zvolané
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta mu odpovedal
v akom štádiu schvaľovania sa projekt momentálne nachádza a uviedol,
že tento projekt schválilo ešte obecné zastupiteľstvo v minulom
volebnom období, kedy k tomu prebehla aj diskusia. Taktiež uviedol, že
projekt bol vypracovaný odborníkom na danú problematiku. Poslanec
Vach však aj naďalej trval na písomnom zodpovedaní ním položených
otázok.
Bc. Fagan mal na starostu dotaz, aké sankcie dostane obec, ak túto akciu
zrušíme. Odpoveď bola, že žiadne. Na margo kontrol spojených
s dotáciami uviedol starosta, že si je toho vedomý, lebo toto nie je prvá
akcia, na ktorú dostala obec dotácie.
Mgr. Peter Regásek skonštatoval, že pri nedodržaní niektorého článku
zmluvy je možnosť korekcií a udelenie sankcií a zároveň mal dotaz
ohľadom ističov v kultúrnom dome.
Bc. Ľudmila Vachová skonštatovala, že projekty na kultúrny dom
nepodliehajú tajomstvu k čomu sa pridala i Mgr. Jaroslava Regásková,
ktorá sa zaujímala o to, čo vlastne sa v kultúrnom dome ide podľa
projektu robiť. Starosta obce informoval, že projekty kultúrneho domu
podliehajú ochrane duševného vlastníctva. V projekte je zahrnutá oprava
strechy, izolácia budovy, výmena podláh, výmena skiel na oknách
a fasáda budovy. Do diskusie sa zapojili Ing. Gronský a Ing. Štetina.
Ing. Peter Štetina navrhol, aby sa na začiatku obce pri cestách umiestnili
tabule s upozornením na zníženie rýchlosti.
Mgr. Jaroslava Regásková sa zaujímala o to, aké stromy sa idú vysádzať
do čajkových uličky, na čo jej starosta oznámil, že sú to listnaté stromy.

18.

Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 15. 5. 2019
Ján Palkovič
starosta obce
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