Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 8. januára 2020 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, Ing.
Peter Štetina
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ospravedlnení: p. Anton Mihál, Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór
obce
Prítomní: 10 občanov podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
5. Návrh úhrad stavebných prác a materiálu v kultúrnom dome
6. Diskusia
7. 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 hlasovaním všetkých prítomných poslancov
v navrhnutom znení jednohlasne schválený.
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. 42/2019, ktorým bol schválený finančný dar vo výške
200,- € pre pozostalých obetí tragickej nehody autobusu pravidelnej
linky Nitra-Kolíňany-Jelenec. Uvedené obce nám na základe výzvy do
dnešného dňa nedoručili darovaciu zmluvu, na základe ktorej by mali byť
financie prevedené na určený účet.
4. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy
obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu
Predseda finančnej komisie, správy obecného majetku, sociálnych
vecí a obchodu, Ing. Dušan Petráš podal informáciu zo zasadania
komisie, ktorá sa konala 18. decembra 2019. Zápisnica tvorí prílohu tejto
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
5. Návrh úhrad stavebných prác a materiálu v kultúrnom
dome
Na návrh finančnej komisie, správy obecného majetku, sociálnych
vecí a obchodu, ktorá vyberala z troch cenových ponúk boli do
kultúrneho domu odporučené schváliť hliníkové dvere s čírym
obojstranne bezpečnostným dvoj sklom za cenu 6.854,93 € bez DPH od
firmy TRIAL Trnava.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 1/2020
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje objednanie
hliníkových predeľovacích dverí medzi sálami do kultúrneho
domu za cenu 6.854,93 € od firmy TRIAL Trnava.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje objednanie
a preplatenie murárskych prác v kultúrnom dome p. Jozefovi
Bordáčovi, Unín č. 423 v predpokladanej výške 8.060,- €.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 1/2020:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --6. Diskusia
Diskusiu zahájil starosta obce, ktorý poďakoval kultúrnej komisii
a jej predsedovi Bc. Jurajovi Ondrášovi za organizáciu kultúrnych
podujatí – stolnotenisového turnaja, nohejbalového turnaja,
Trojkráľového turistického pochodu. Akcia „Beh okolo Unína“ je

naplánovaná na termín 4. júla 2020. V tomto roku oslávi dychová hudba
Unínčanka 50. výročie od svojho založenia. Túto akciu by obec
v spolupráci s Unínčankou chcela usporiadať počas letných mesiacov.
Starosta obce skonštatoval, že sa pokúsi získať na ňu financie na VÚC
Trnava.
Starosta obce informoval, že mal ponuku na kúpu hasičského auta
Liaz karosa r. výroby 1988 z Moravského Sv. Jána za sumu 5000,- EUR.
Po osobnej prehliadke auta veliteľom DHZ Unín p. Petrom Vaňkom túto
kúpu DHZ zamietlo a poslanec p. Straka zaslal starostovi obce návrh na
kúpu hasičského vozidla TATRA po celkovej repasácii, rok výroby 1986,
v sume 42.000,- €.
Starosta obce zároveň oslovil poslancov s návrhom, aby do
kultúrneho domu boli zabezpečené žalúzie, ktoré by priestory skultúrnili.
Po rozsiahlej diskusii všetkých poslancov bol podaný návrh, aby sa
predbežne zistili ceny viacerých druhov žalúzií (vertikálne, horizontálne)
a potom sa rozhodne, aký druh a materiál budú najvhodnejšie.
Mgr. Regásek uviedol, že takéto investície v kultúrnom dome neboli
prerokované obecným zastupiteľstvom pred podaním projektu.
Starosta obce skonštatoval, že projekt bol podaný v roku 2016
a nepredpokladalo sa, že pri rekonštrukciu budovy sa vyskytnú toľké
nedostatky, ktoré je treba zrealizovať.
Bc. Fagan navrhol, aby žalúzie a zasadačka boli riešené až po
ukončení stavebných prác v kultúrnom dome.
Starosta obce informoval, že na zasadačku máme dotáciu 10.500,€ a táto musí byť vyčerpaná a zúčtovaná do 31. 3. 2020.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že vo vestibule
kultúrneho domu budú vymenené všetky dvere za plastové. Cenová
ponuka na tieto dvere neprevyšuje čiastku 3.000,- €.
Poslanec p. Khúla sa zaujímal, ako bude vyriešený počas akcií bufet,
keďže zasadačka bude zrekonštruovaná.
Starosta obce vysvetlil, že s bufetom je rátané vo vestibule, kde je už
zavedená na tento účel elektrina, voda a odpad.
Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie návrh
zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy PD Koválov, nakoľko
pôvodná zmluva skončila 31. 12. 2019. Jedná sa o 1,3115 ha.
Bc. Ondráš sa zaujímal o to, či sa neráta s vybudovaním
predeľovacej steny v tanečnej sále, kde by mali možnosť zložiť si veci
napr. muzikanti, divadelníci a pod.
Starosta odpovedal, že zatiaľ sa s tým neráta, ale do budúcna
môžeme o tom uvažovať. Takto by sa zase zmenšil priestor sály, ktorý
býva pri akciách využívaný aj za muzikantami na umiestnenie stolov.
Bc. Vach sa informoval, či bola zo stavebnej komisie konanej dňa
15. 12. 2019 spísaná zápisnica, na čo mu starosta obce oznámil že áno, že
on ju napísal. Bc. Vach požiadal o jej zaslanie.

Ing. Štetina požiadal starostu obce, aby pracovníci obce urobili
poriadok okolo nádob so sklom, nakoľko sklo je roztrúsené po okolí.
Starosta obce skonštatoval, že pri vývoze skla sa vždy robí aj
poriadok okolo nádob, ale občania nedisciplinovane vykladajú veľké kusy
skla k nádobám a tieto sa tu časom rozbijú a robia neporiadok. Na návrh
poslanca p. Straku prisľúbil, že pod nádobami na sklo budú položené
menšie panely alebo betónové kocky, aby bol podklad spevnený.
Mgr. Regásek sa pýtal, prečo nebol na finančnej komisii
a zastupiteľstve predložený na prerokovanie dodatok zmluvy s firmou
VEPOS na vývoz odpadov. Starosta obce skonštatoval, že táto zmluva sa
netýka vývozu odpadov z našej obce, nakoľko firma VEPOS zvyšovala
ceny iba za ďalšie služby, ktoré naša obec nevyužíva, resp. si ich
zabezpečuje inou formou. Zároveň sa Mgr. Regásek zaujímal, ako bola
riešená zverejnená zmluva s firmou Martiš Senica. P. Matuškovičová
odpovedala, že uvedenú zmluvu po oprave administratívnych chýb, ktoré
sa netýkali finančného plnenia vymenila.
Starosta obce informoval prítomných, že do konca mesiaca január
bude na IBV zrealizované dopravné značenie a potom bude cesta
skolaudovaná.
Poslanec p. Straka sa zaujímal o to, ako obec pokračuje vo
vybavovaní prípojok elektriny k stavebným pozemkom na IBV.
Starosta obce skonštatoval, že k niektorým pozemkov si už vlastníci
vybavujú prípojky sami a zostávajúce, ktoré nestihnú urobiť do konca
mesiaca marec zabezpečí obec s tým, že vlastníci pozemkov náklady na
ich realizáciu dodatočne obci uhradia.
Bc. Fagan poďakoval všetkým účastníkom stolnotenisového turnaja
a zároveň skonštatoval, že stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo málo
detí. Zároveň zistil, že plechovými dverami, ktoré vedú do telocvične
uniká teplo. Požiadal starostu obce, aby tieto dvere obec vymenila za
plastové alebo hliníkové, aby sa zabránilo úniku tepla z týchto priestorov.
Taktiež sa zaujímal, kedy sa bude pokračovať v oprave strechy na ZŠ
s MŠ. Starosta obce skonštatoval, že sa pokúsi čo najskôr zabezpečiť
výmenu týchto dverí a opravu strechy plánuje zabezpečiť už v prvom
polroku, nakoľko je v kritickom stave.
Poslanec p. Straka sa zaujímal, kedy sa plánuje s úpravou pódia pri
hasičskej chate a či je tu plánovaná aj elektrická prípojka. Taktiež sa
zaujímal, či sa neráta s výmenou ohrievacích telies kúrenia v kultúrnom
dome, nakoľko stávajúce telesá v sálach sú neestetické.
Starosta obce skonštatoval, že pódium je v pláne zrekonštruovať do
hasičskej súťaže, ktorá sa tu uskutoční. S výmenou kúrenia v kultúrnom
dome sa zatiaľ neráta.
Bc. Fagan sa zaujímal o to, kedy budú ukončené práce v kultúrnom
dome a ako to bude v tomto roku s ukončením fašiangov. Oslovil
predsedu kultúrnej komisie, ako sa plánuje akcia ukončenia fašiangov,

lebo ak sa podľa neho táto tradícia preruší, na budúci rok ju nebude mať
kto usporiadať.
Starosta obce skonštatoval, že všetky práce v kultúrnom dome by
mali byť ukončené do konca mesiaca apríl 2020, takže usporiadať
fašiangové zábavy v kultúrnom dome nieje možné.
Bc. Ondráš skonštatoval, že ukončenie fašiangov robia vždy „regrúti
a podregrúti“ s rodičmi. Takúto akciu nikdy neusporiadavala obec.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu, keďže kultúrny dom nie je k dispozícii
sa táto akcia tu neuskutoční. Ako sa rozhodnú „regrúti a podregrúti“, či si
urobia fašiangovú pochôdzku s hudbou po obci je len na ich rozhodnutí.
K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje podpísanie zmluvy
s PD Koválov na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo
výmere 1, 3115 ha za cenu 40,- €/ha/rok, čo predstavuje čiastku
52,46 €/rok do termínu 31. 12. 2024.
Zodpovedné: pracovníčky OcÚ
Hlasovanie za uznesenie č. 2/2020:
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, Ing.
Peter Štetina
Zdržal sa: --Proti: --7. Záver
Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Uníne, dňa 9. 1. 2020
Ján Palkovič
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Dušan Petráš
p. Peter Khúla
Zapisovateľka:
Rozália Drúžková
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