Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 20. novembra 2019 o 18.00 hod.
na Obecnom úrade 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,
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce
Ospravedlnený: Ing. Peter Štetina
Prítomní: 13 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. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
6. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 10. 2019
7. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
8. Prerokovanie správy o vykonaní auditu konsolidovanej účtovnej
závierky
9. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
10.
Návrh na výplatu odmien poslancom a členom komisií
11. Menovanie členov inventarizačných komisií
12. Informácia zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
13. Návrh rokovacieho poriadku
14.Informácia zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného poriadku
15.Predĺženie nájomnej zmluvy – Lekáreň Unín
16.Menovanie člena Rady školy
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. Starosta obce oznámil, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
budú počas rekonštrukcie kultúrneho domu konať v priestoroch
obecného úradu. Zároveň predložil poslancom na schválenie program
zasadnutia. Mgr. Regásek navrhol z programu vypustiť bod č. 9, nakoľko
pred zasadnutím poslanci nedostali písomne tento dokument. Za úpravu
programu hlasovali Bc. Ondráš, Mgr. Regásek, Bc. Vach, p. Straka a p.
Mihál. Zdržali sa Ing. Petráš, p. Khúla a Bc. Fagan. Program bol podľa
návrhu upravený a schválený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália
Drúžková a overovatelia Mgr. Peter Regásek a Bc. Juraj Ondráš.
3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan
Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulých zasadnutí sú splnené,
okrem uznesenia č. 21/2019, ktoré je v riešení (projekt na výstupovú časť
vyhliadkovej veže), č. 25/2019 bude prerokované na budúcom zasadnutí
(Zásady hospodárenia s majetkom obce) a č. 27/2019 bude prerokované
dnes v bode 13.
4. 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 20. novembra 2019, kedy sa aj
konala.
Dňa 8. novembra 2019 odstúpil od kúpnej zmluvy pán Vladimír Vaši
a manželka Žaneta, bytom Radimov, ktorí mali pridelený pozemok parc.
č. 9543/5 o výmere 679 m2. Tým sa stal pozemok voľný a obec po
prevedení pozemku vráti úhradu menovaným na účet.
Do dnešného dňa boli podané dve žiadosti o kúpu stavebného pozemku
a to žiadosť pána Zdenka Pechu a manželky Eleny, bytom Štefanov č. 214,
ktorí žiadajú o pridelenie stavebného pozemku parc. č. 9543/9 o výmere
562 m2. Záujemca zaplatil zábezpeku vo výške 1.000,- € na účet obce.
Druhú žiadosť si podali manželia Vendelín a Iveta Dubeckí, bytom Holíč,
Športová 11, ktorí žiadajú o stavebný pozemok parc. č. 9543/8 o výmere
505 m2 a zábezpeku vo výške 1.000,- € uhradili do pokladne obecného
úradu.

Komisia odporúča odpredať tieto stavebné pozemky záujemcom za nimi
navrhnutú cenu 18,50 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo
Uznesenie č. 31/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s odstúpením od
kúpnej zmluvy na 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
a prevodom tohto pozemku na Obec Unín.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9543/9 vo výmere 562 m2 za cenu 18,50 €/m2 p.
Zdenkovi Pechovi a manželke Elene, bytom Štefanov č. 214 do
bezpodielového vlastníctva manželov.
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom
parc. č. 9543/8 vo výmere 505 m2 za cenu 18,50 €/m2 p.
Vendelínovi Dubeckému a manželke Ivete, bytom Holíč,
Športová 11 do bezpodielového vlastníctva manželov.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 31/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --5. 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. 32/2019
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s odkúpením častí
pozemkov zapísaných v LV č. 4422 pre obec a katastrálne
územie Unín, parc. č. 4/1 diel „33“ o výmere 37 m2, parc. č. 4/2

diel „34“ o výmere 13 m2, parc. č. 4/3 diel „35“ o výmere 31 m2,
parc. č. 4/4 diel „36“ o výmere 40 m2, ktoré sa včleňujú do
novovytvoreného parc. č. 5348/13 zastavaná plocha o výmere
840 m2, ďalej parc. č. 4/1 diel „28“ o výmere 40 m2, parc. č. 4/2
diel „29“ o výmere 15 m2, parc. č. 4/3 diel „30“ o výmere 18 m2,
ktoré sa včleňujú do novovytvoreného parc.č. 5299/2
zastavaná polocha o výmere 667 m2 od predávajúcich Viery
Bartalovej, rod. Polákovej, nar. 30.1.1964, bytom Unín č. 360
a Ing. Aleny Vymyslickej, rod. Polákovej, nar. 29.1.1969, bytom
Unín č. 79 každej v ½.
(194 m2 x 5,- € = 970,- € : 2 = 485,- €, Viera Bartalová ½ = 485,- €, Ing.
Alena Vymyslická ½ = 485,- €)

Ďalej časť pozemku zapísaného v LV č. 865 pre obec
a katastrálne územie Unín parc. č. 5569/2 diel „39“ o výmere
58 m2, ktorý sa včleňuje do novovytvoreného parc. č. 5348/13
zastavaná plocha o výmere 840 m2 od predávajúcich Viery
Bartalovej, rod. Polákovej, nar. 30.1.1964, bytom Unín č. 360
v 3/8, Ing. Aleny Vymyslickej, rod. Polákovej, nar. 29.1.1969,
bytom Unín č. 79 v 3/8 a Jána Jurigu, nar. 1.1.1949, bytom
Unín 231 v ¼ podľa geometrického plánu č. 289/2018
vyhotoviteľa Geospol s.r.o. Skalica overený Okresným úradom
Skalica – katastrálnym odborom pod č. 335/19 zo dňa
12.7.2018 za cenu 5,- €/m2 za účelom rozšírenia miestnej
komunikácie v Obci Unín.
(58 m2 x 5,- € = 290,- € : 8 = 36,25 €, Viera Bartalová 3/8 = 108,75 €, Ing.
Alena Vymyslická 3/8 = 108,75 € a Ján Juriga ¼ = 72,50 €)

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne zamieta žiadosť Ing. Michala
Vymyslického, bytom Unín č. 79 na odpredaj obecného
pozemku cca 250 m2 nachádzajúceho sa za jeho vlastným
pozemkom.
Hlasovanie za uznesenie č. 32/2019 písm. a):
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
Zdržal sa: --Proti: --Hlasovanie za uznesenie č. 32/2019 písm. b):
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka
Zdržal sa: p. Anton Mihál
Proti: ---

6. Návrh úpravy rozpočtu k 31. 10. 2019
Návrh úpravy rozpočtu k 31. 10. 2019 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. Bc. Vach sa na zasadnutí opýtal, kto poberá tarifný plat pri
kóde zdroja 111 vo výške 1.100,- €. Účtovníčka p. Matuškovičová mu
odpovedala, že sú to mzdy na zabezpečenie výkonu prác prenesených
kompetencií. Tiež sa spýtal aj na kód zdroja 41 – kto menovite poberá
tarifný plat spolu vo výške 62.920,- €, osobný príplatok vo výške 6.000,€ a odmeny vo výške 4.000,- €. Účtovníčka p. Matuškovičová mu
odpovedala, že starosta, obidve pracovníčky a pracovníci. Ku koncu roka
bude úprava rozpočtu, kde tieto položky budú nižšie, nakoľko vyplácané
mzdy nemôžu byť nad rámec tabuľkových platov.
K návrhu úpravy rozpočtu bolo prijaté
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.
10. 2019.
Hlasovanie za uznesenie č. 33/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --7. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného
fondu
Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 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. Uvedený materiál bol
prerokovaný a schválený aj finančnou komisiou. K uvedenému bolo
prijaté
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prevod finančných
prostriedkov z rezervného fondu na pokrytie kapitálových
výdavkov a na splátku úverov vo výške 235.698,90 €.

Hlasovanie za uznesenie č. 34/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --8. Prerokovanie správy o vykonaní auditu konsolidovanej
účtovnej závierky
S pozvánkou a materiálmi bola zaslaná členom obecného
zastupiteľstva i správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej
závierky, ktorú bez pripomienok zobrali poslanci na vedomie.
9. Návrh na výplatu odmien poslancom a členom komisií
Starosta obce skonštatoval, že podľa poriadku odmeňovania budú
vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac november odmeny poslancom
a členom komisií. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyplatenie odmien
poslancom a členom komisií v zmysle Poriadku odmeňovania.
Hlasovanie za uznesenie č. 35/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --10. Menovanie členov inventarizačných komisií
Starosta obce menoval inventarizačné komisie na vykonanie
inventarizácie majetku obce k 31.12.2019.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.
11. Informácia
zo
zasadnutia
komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia
V štvrtok 14. novembra 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. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje žiadosť p. Richarda
Masaryka, bytom Unín č. 269 na zakrytie kanála pred jeho
rodinným domom za podmienok, že do kanála bude vložená
rúra o priemere minimálne 30 cm pri dodržaní sklonu odtoku
vody a na dvoch miestach budú vybudované čistiace rošty
o rozmere 60x60 cm. Stavebné práce vykoná žiadateľ
svojpomocne a na vlastné náklady.
Hlasovanie za uznesenie č. 36/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --12. Návrh rokovacieho poriadku
Návrh rokovacieho poriadku vypracoval poslanec a predseda
komisie pre ochranu verejného poriadku Bc. Ferdinand Fagan, ktorý ho
prediskutoval s členmi komisie a poslancom ho doručil na
pripomienkovanie. Písomne sa vyjadril a podal návrh na doplnenie
a úpravu Ing. Petráš a p. Anton Mihál. Priamo na zasadnutí ho viacerí
z poslancov ešte pripomienkovali. Po rozsiahlej diskusii poslancov
napokon predkladateľ tento návrh stiahol s tým, že bude doplnený
a upravený po širšej diskusii poslancov.
13. Informácia zo zasadnutia komisie pre ochranu
verejného poriadku
Predseda komisie pre ochranu verejného poriadku Bc. Ferdinand
Fagan predložil prítomným správu zo zasadnutia komisie, ktorá sa
konala 17. septembra 2019. Hlavným bodom zasadnutia bolo
prerokovanie priestupku p. Milana Rusinka st., ktorý pálil vo svojom
dvore plasty, na čo sa pre neznesiteľný zápach sťažovali občania na
obecnom úrade. Informáciu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie a
zápisnica z komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
14. Predĺženie nájomnej zmluvy – Lekáreň Unín
Nájomná zmluva na prenájom priestorov lekárne v našej obci bola
uzatvorená do 31. 12. 2019. Keďže zo strany obce aj nájomcu bola
obojstranná spokojnosť a nájomca má prednostné právo na predĺženie
nájomnej zmluvy obecné zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje nájomnú zmluvu na
prenájom priestorov lekárne v obci Unín pre LESTRUM s.r.o.
Senica do 31. 12. 2024 s mesačným nájmom 350,- €.
Hlasovanie za uznesenie č. 37/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: --15. Menovanie člena Rady školy
Starosta obce informoval, že v Rade školy ukončil svoju činnosť
poslanec Bc. Štefan Vach, ktorý bol zvolený rodičmi žiakov školy. Pani
Zuzana Dinková, ktorá bola menovaná do rady školy zriaďovateľom sa
vzdala svojej funkcie a preto starosta obce menoval za člena Rady školy
do konca jej funkčného obdobia poslanca Ing. Petra Štetinu.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.
16. Diskusia
Na úvod diskusie predložil starosta obce opätovnú žiadosť firmy
SYNOT TIP, a. s. Poprad–Matejovce na prevádzkovanie kurzových stávok
v prevádzke Pohostinstva u Dugiho, Unín č. 346. Keďže žiadosť nebola
prerokovaná na zasadnutí finančnej komisie, bolo prerokovanie žiadosti
odročené až po jej zasadnutí.
P. Ľuboš Mihál podal žiadosť na schválenie otváracích hodín v bare
na ihrisku TJ.
Starosta obce zároveň prítomných informoval, že dňa 29. februára
2020 budú voľby do NR SR. Volebnú miestnosť budeme mať v základnej
škole a zapisovateľkou bude p. Matuškovičová.
Mgr. Regásek sa informoval na zmluvy s firmami DOKARO a Martiš.
Poukázal na nezrovnalosti v zmluve s firmou Martiš a to najmä na:
- dátum uzatvorenia 2.9.2019
- predmet zmluvy , zhotovenie diela podľa ponuky zo dňa 11.10.2019
- platobné podmienky (zo zdrojov obce Jablonica)
- účinnosť (20.11.2019) a zverejnenie (19.11.2019)
Takisto poukázal na nezrovnalosti v zmluve s firmou DOKARO:
- dátum uzatvorenia zmluvy 11.6.2019
- zverejnené 19.11.2019

- objednávateľ má povinnosť zverejniť zmluvu bezodkladne, návrh na
zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku môže podať aj druhá
zmluvná strana, ktorá to spraví v prípade, ak nie je obcou zmluva
zverejnená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia. Ak zmluva
nebude zverejnená, nenadobudne účinnosť. Avšak ak nebude
zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že k
uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
Starosta obce uviedol, že na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
podá k uvedeným zmluvám vysvetlenie po stretnutiach s uvedenými
firmami.
Mgr. Regásek sa opýtal pána kontrolóra, či nevidí nedostatky k faktúram
firmy Nafta a.s..
Kontrolór obce skonštatoval, že pri kontrole nezistil žiadne nezrovnalosti,
čo doplnila účtovníčka p. Matuškovičová s tým, že je to jej chyba, lebo
omylom priložila k obidvom faktúram kópiu toho istého dodacieho listu.
K druhej faktúre je dodací list až v mesiaci november, kedy boli panely
privezené do obce.
Starosta obce pozval prítomných na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa
uskutoční v nedeľu 24. novembra 2019 o 10.30 hod. vo Farskom kostole
sv. Martina Unín, kde bude inštalovaná relikvia sv. Dona Jána Bosca,
pochádzajúca z pozostalosti ThDr. Andreja Dermeka, SDB.
Poslanec p. Anton Mihál navrhol starostovi obce, aby bol udelený
titul „Čestného občana obce Unín“ nášmu rodákovi ThDr. Jaroslavovi
Pechovi a p. Štefanovi Andelovi, bývalému starostovi obce za dlhodobé
zastávanie funkcie poslanca a starostu obce udelenie „Ceny obce“.
Zároveň sa zaujímal, či bol na ceste na IBV vykonaný geodetický
prieskum, či má obec zabezpečenú zimnú údržbu v obci, kedy budú
ukončené práce na oprave kultúrneho domu.
Starosta obce mu odpovedal, že geodetický prieskum robený nebol,
zimnú údržbu má obec zabezpečenú a práce na oprave kultúrneho domu
by mali byť podľa plánu uskutočnené do 22.1.2020.
Mgr. Regásek sa zaujímal, či sú na kultúrnom dome umiestnené
tabule a upozornil na termín skončenia hlavných a podporných aktivít
projektu ACS Unín k 30.11.2019, z ktorého vyplýva podpísanie dodatku
o predĺženie týchto aktivít. V prípade nepodpísania dodatku zmluvy hrozí
tvorba neoprávnených výdavkov. Starosta odpovedal, že áno.
Bc. Štefan Vach skonštatoval, že potok za domom p. Zelenku je
značne znečistený, bolo by ho treba vyčistiť. Starosta mu odpovedal, že
o tom vie a naposledy bol čistený pred dvoma rokmi pracovníkmi obce.
Ďalej sa informoval, ako to dopadlo s pokutou vo výške cca 26.000,- €
od ZSE na prípojky na IBV, o ktorej starosta tvrdil, že je odpustená.
Starosta odpovedal, že pokuta nie je odpustená, ale bude odpustená, ak
obec dodrží podmienky uzatvoreného dodatku zmluvy so ZSE. Bc. Štefan
Vach ešte prečítal, ako presne formuloval otázku na zasadnutí obecného

zastupiteľstva vo februári a ako ju zapísala zapisovateľka. Starosta obce
odpovedal, že potok je vo vlastníctve Povodia Moravy, obec ho pred
dvomi rokmi svojimi pracovníkmi vyčistila. Povodie Moravy nemá
mechanizmy, ktoré by sa do tohto priestoru dostali. Dolná časť potoka u
mosta bola mechanizmami vyčistená.
Bc. Ondráš sa pýtal, či sa bude zápisnica písať doslovne, ako je
nahratá, nakoľko by bola neúnosne dlhá, k čomu sa v tomto zmysle
vyjadril aj Bc. Fagan.
Kontrolór obce konštatoval, že je nutné správne doslovne písať
uznesenia, ktoré musia byť starostom obce do 10 dní podpísané, inak sú
neplatné. O rozsahu zápisnice je možné uvažovať v rokovacom poriadku.
Mgr. Regásek sa informoval, čo je zaúčtované v sume 11.000,- €
u telovýchovnej jednoty, čo mu vysvetlila p. Matuškovičová, že sú tam
náklady za vykonané práce na spevnení brehu v areáli telovýchovnej
jednoty a rozpočtované náklady na osvetlenie.
Bc. Fagan upozornil na to, že by sa malo niečo robiť s autami, ktoré
parkujú na miestnych komunikáciách, lebo tieto prekážajú v plynulom
prejazde obcou a počas zimných mesiacov sa nebudú dať komunikácie
udržiavať.
Bc. Vach požiadal, aby pri zverejňovaní zmlúv boli zverejnené aj
príslušné prílohy.
K tomuto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje p. Ľubošovi Mihálovi,
bytom Unín otváracie hodiny v bare na ihrisku v zmysle VZN
obce Unín nasledovne:
Pondelok: 15:00-23:00
Utorok:
15:00-23:00
Streda:
15:00-23:00
Štvrtok:
15:00-23:00
Piatok:
15:00-02:00
Sobota:
13:00-02:00
Nedeľa:
13:00-23:00
Hlasovanie za uznesenie č. 37/2019:
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
Zdržal sa: --Proti: ---

17. Záver
Starosta obce na záver oznámil, že budúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakoval všetkým za
účasť a zasadnutie ukončil.
V Uníne, dňa 21. 11. 2019

Ján Palkovič
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Peter Regásek

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

Bc. Juraj Ondráš

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

Zapisovateľka:
Rozália Drúžková

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

