Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,
konaného dňa 5. augusta 2020 o 18.00 hod.
v Kultúrnom dome 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
Ing. Viera Mikušová – pracovníčka OÚ Skalica, odbor ŽP
Ospravedlnení: Ing. Ivan Gronský, p. Anton Mihál
Prítomní občania
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na IBV
5. Správa zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
6. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku,
sociálnych vecí a obchodu
7. Návrh na úpravu rozpočtu k 31.8.2020
8. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
9. Návrh na prevod finančných prostriedkov z účelového účtu IBV na
bežný účet obce
10.
Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v obci
Unín
11. Návrh na schválenie zmeny Internej smernice č. 1/2019 o
poplatkoch
12. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Unín na 2. polrok 2020
13. Pridelenie obecného nájomného bytu v 12 b. j.
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.
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 Bc. Ferdinand Fagan a Ing. Peter Štetina.
3.

Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing.
Dušan Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú
splnené.
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov na
IBV
Podľa Obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov na
IBV Záhumenice za kostolom sa na každom zasadnutí obecného
zastupiteľstva otvárajú obálky so žiadosťami o odpredaj zostávajúcich
pozemkov. Tak tomu bolo i na dnešnom zasadnutí, kde bolo
skonštatované, že žiadosť o pridelenie stavebného pozemku si podali pán
Michal Uher, bytom Holíč, SNP č. 11 s priateľkou Kristínou
Hulimanovou, bytom Unín č. 295. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj stavebného
pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom parc. č.
9543/8 vo výmere 505 m2 za cenu 20,- €/m2 p. Michalovi
Uhrovi, bytom Holíč, SNP č. 11 a jeho priateľke Kristíne
Hulimanovej, bytom Unín č. 295, každému v jednej polovici.
Hlasovanie za uznesenie č. 16/2020:
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: --5. Správa zo zasadnutia komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
Správu zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania
a životného prostredia predložil prítomným jej predseda p. Peter Khúla.
Zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. K viacerým

bodom predloženým na prerokovanie sa obecné zastupiteľstvo vôbec
nevyjadrilo, preto sa tieto práce nebudú realizovať. O žiadosti p. Jakuba
Vaňka, Unín č. 430 o odpredaj časti pozemku parc. č. 9546/1 vo výmere
221,45 m2, ktorý sa nachádza vedľa jeho stavebnej parcely nebolo
rozhodnuté, nakoľko na tejto parcele je možné zriadiť nový stavebný
pozemok vo výmere cca 753 m2. Starosta obce osloví geodetickú
spoločnosť na zameranie parc. 9546/1 s vytvorením novej stavebnej
parcely a variantu umiestnenia vedľajšej cesty a parkovacích priestorov
pri cintoríne. Zistí výšku nákladov na pripojenie infraštruktúry k tejto
parcele a podľa toho obecné zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom postupe.
Obecné zastupiteľstvo sa taktiež nevyjadrilo k budovaniu
workoutového ihriska na ihrisku TJ, na ktoré obec dostala dotáciu vo
výške 1.000,- €. Keďže ostatné náklady budú hradené z rozpočtu obce
obecné zastupiteľstvo sa vyjadrí až po upresnení nákladov.
Z prerokovaných žiadostí na komisii vyplynulo
Uznesenie č. 17/2020
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne nesúhlasí so žiadosťou p.
Jána Macha, bytom Unín č. 285 so zakrytím kanála pred jeho
rodinným domom.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne nesúhlasí so žiadosťou Ing.
Petra Mateja o výrub resp. presunutie 5 ks tují z dôvodu
vybudovania príjazdovej cesty na svoj pozemok pri rodinnom
dome č. 150 v obci Unín.
Hlasovanie za uznesenie č. 17/2020:
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.

Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného
majetku, sociálnych vecí a obchodu
Správu zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku
a obchodu predložil prítomným jej predseda Ing. Dušan Petráš. Zápisnica
zo zasadnutia komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta obce zároveň
predložil poslancom návrh uznesenia k vybudovaniu chodníka vo farskej
uličke od rohu budovy starej fary po chodník na cintorín pri zdravotnom
stredisku, ktorý bol poslancom zaslaný aj písomne. K uvedenému bolo
prijaté

Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje podanie žiadosti o
NFP „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín“ do
výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., kód
výzvy: IROP-CLLD-T003-512-002, aktivita: B1 investície do
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje zabezpečenie
finančných
prostriedkov
na
spolufinancovanie
projektu/ŽoNFP
s názvom
„Zlepšenie
cyklistickej
infraštruktúry v obci Unín“ vo výške 17 479,18 EUR (t.j.
36,35%) z oprávnených výdavkov a zabezpečenie finančných
prostriedkov na financovanie neoprávnených výdavkov
vo
výške 21 617,64 EUR, ktorý bude predložený do výzvy s kódom:
IROP-CLLD-T003-512-002.
Hlasovanie za celé uznesenie č. 18/2020:
Za schválenie žiadosti a finančných prostriedkov: Ing. Dušan Petráš, p.
Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka
Proti schváleniu žiadosti a finančných prostriedkov: Mgr. Peter Regásek,
Bc. Štefan Vach
7.

Návrh na úpravu rozpočtu k 31.8.2020
Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 8. 2020 predložila prítomným
účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová. Všetci poslanci ho
písomne dostali ešte pred konaním finančnej komisie, ktorej sa zúčastnili
a bol 15 dní k nahliadnutiu v obecnej výveske. Poslanec Bc. Vach mal
dotaz kedy p. Hoferková nastúpila do zamestnania. Starosta odpovedal,
že presný termín na deň nevie, ale vtedy, keď sa začal po ukončení prác
čistiť kultúrny dom. Poslanec Mgr. Regásek sa pýtal načo nastúpila, keď
je ako upratovačka v kultúrnom dome p. Flajžíková. Na finančnej komisii
sa p. Flajžíková ani nespomenula, ale odmena sa týkala knižnice. Starosta
mu odpovedal, že p. Flajžíková už roky má na starosti iba zasadačku na
starej pošte. Nikto z poslancov sa k žiadnemu bodu navrhnutej zmeny
rozpočtu nevyjadril a bolo prijaté
Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje úpravu rozpočtu
k 31. 8. 2020 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie za uznesenie č. 19/2020:
Za schválenie úpravy rozpočtu: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc.
Juraj Ondráš, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka
Proti schváleniu úpravy rozpočtu: Mgr. Peter Regásek, Bc. Štefan Vach
Po neschválení úpravy rozpočtu sa účtovníčka p. Matuškovičová
k uvedenému vyjadrila. Skonštatovala, že považuje zasadnutia komisie za
zbytočnú stratu času. Finančná komisia, ktorá trvala tri hodiny sa
k žiadnemu konkrétnemu bodu nevyjadrila. Nikto sa
nezaujímal
o žiadnu položku rozpočtu, ktorú navrhla zmeniť, hoci mali ku každej
zmene napísanú aj poznámku z akého dôvodu k zmene prichádza. Mgr.
Regásek a Mgr. Vaculová sa zaujímali o mzdové prostriedky a odmeny,
ktoré sa neupravovali a sú v tej istej výške ako bol v novembri 2019
schválený pôvodný rozpočet na tento rok. Poukázali na to, že v súčasnej
dobe sa všade v štátnej správe mzdové prostriedky ponižujú. Zároveň sa
opýtala poslancov, ktorí neboli za úpravu rozpočtu čo má urobiť
v účtovníctve s tým, keď obec dostala od štátu 303.665,32 € a takú
čiastku aj vyplatila za práce v kultúrnom dome a v rozpočte neboli
zahrnuté, lebo pri schvaľovaní rozpočtu sa nedalo odhadnúť koľko
financií a pod akým kódom zdroja na túto akciu od štátu dostaneme.
Mgr. Regásek jej odpovedal, že rozpočet sa môže upraviť na budúcich
zasadnutiach OZ.
8.

Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného
fondu
Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu dostali
taktiež všetci poslanci písomne pred konaním finančnej komisie.
Účtovníčka p. Matuškovičová skonštatovala, že v tomto roku z dôvodu
pandémie COVID-19 prišlo k výpadku podielových daní, čo pre našu obec
predstavuje čiastku cca 30.000,- €. Z toho dôvodu môžu obce v tomto
roku výnimočne použiť rezervný fond aj na pokrytie bežných výdavkov
ako sú údržby a opravy. Navrhla preto čiastku vo výške 64.898,26 € za
opravu strechy na budove základnej školy previesť z rezervného fondu na
bežný účet. Mgr. Regásek a Bc. Vach na predmetný návrh reagovali
a poukázali na to, že nakoľko táto čiastka 70.000,- € bola rozpočtová,
nevidia dôvod presunu z rezervného fondu. K uvedenému bolo prijaté
Uznesenie č. 20/2020
Obecné
zastupiteľstvo
v Uníne
nesúhlasí
finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Hlasovanie za uznesenie č. 20/2020:

s prevodom

Za schválenie prevodu: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj
Ondráš, Ing. Peter Štetina
Zdržal sa: Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka
Proti schváleniu prevodu: Mgr. Peter Regásek, Bc. Štefan Vach
9.

Návrh na prevod finančných prostriedkov z účelového účtu
IBV na bežný účet obce
Návrh na prevod finančných prostriedkov z účelového účtu IBV na
bežný účet obce dostali taktiež všetci poslanci písomne pred konaním
finančnej komisie. Z účelového účtu sa majú uhrádzať všetky náklady
vynaložené na IBV, ktoré boli uhradené z bežného účtu. Poslanci prijali
Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prevodom finančných
prostriedkov z účelového účtu IBV na bežný účet obce
a navrhuje, aby financie zostali na účte IBV.
Hlasovanie za uznesenie č. 21/2020:
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: --10. Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v obci
Unín
Návrh Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v obci Unín bol
predložený a prerokovaný na finančnej komisii, ktorej sa zúčastnila aj
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva. Textová časť prevádzkového
poriadku je v kompetencii starostu obce a obecné zastupiteľstvo schválilo
prílohu č. 1 k tomuto prevádzkovému poriadku ohľadom poplatkov za
kultúrny dom. Celé znenie prevádzkového poriadku aj so schválenou
prílohou tvoria prílohu tejto zápisnice. Bolo prijaté
Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje
Prílohu č. 1
k Prevádzkovému poriadku Kultúrneho domu v obci Unín pod
názvom „Poplatky a záloha za nájom Kultúrneho domu
v Uníne“.
Hlasovanie za uznesenie č. 22/2020:
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: --11. Návrh na schválenie Internej smernice č. 1/2019
o poplatkoch
Vzhľadom k tomu, že Interná smernica č. 1/2019 o poplatkoch
obsahovala aj poplatky za kultúrny dom a tieto sú schválené v predošlom
bode v prílohe Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu v obci Unín
bolo potrebné tieto z internej smernice vypustiť. Upravená Interná
smernica č. 1/2019 o poplatkoch tvorí prílohu tejto zápisnice a má číslo
1/2020.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Internú smernicu
o poplatkoch č. 1/2020.
Hlasovanie za uznesenie č. 23/2020:
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: --12. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Unín na 2. polrok
2020
Hlavný kontrolór obce Unín vypracoval Plán kontrol na 2. polrok
2020, ktorý bol poslancom zaslaný na preštudovanie. Keďže nemal
žiadny z poslancov k nemu pripomienky bolo prijaté
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán
hlavného kontrolóra obce Unín na 2. polrok 2020.

kontrol

Hlasovanie za uznesenie č. 23/2020:
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: ---

13. Pridelenie obecného nájomného bytu v 12 b. j.
Na obecnej 12 b.j. sa uvoľnil 2-izbový byt, z toho dôvodu bol zoznam
žiadateľov o pridelenie bytu zaslaný poslancom, aby rozhodli, komu sa
byt pridelí. K uvedenému prijali
Uznesenie č. 25/2020
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s výmenou bytu p.
Lívie Polákovej a Petra Kurinu, bytom Unín č. 442 v obecnej 12
b. j. z 1-izbového bytu č.1 do 2-izbového bytu č.8 od 15. 8. 2020.
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 1izbového bytu v obecnej 12 b.j. p. Vladimírovi Bilkovi, bytom
Unín č. 392 od 17. 8. 2020.
Hlasovanie za uznesenie č. 25/2020:
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: --14. Diskusia
Bc. Ferdinand Fagan požiadal starostu obce o spevnenie cesty pri
kultúrnom dome od hlavnej cesty, aby bol bezpečný prístup k bočnému
vchodu do kultúrneho domu, ktorý by mali možnosť využívať najmä
účinkujúci hudobníci.
Mgr. Peter Regásek sa zaujímal, aká je komunikácia obecného
úradu s p. Sprušanským, a či bola podaná písomná reklamácia ohľadom
zavlažovania ihriska TJ. Starosta obce uviedol, že písomná reklamácia na
zavlažovanie nebola podaná.
Ing. Dušan Petráš sa vyjadril k zavlažovaniu ihriska v tom zmysle,
že bolo zvolané stretnutie s p. Sprušanským a bol dohodnutý ďalší postup
pri odstraňovaní nedostatkov.
Starosta obce informoval prítomných o tom, že firma VEPOS
sprísnila kontrolu a vývoz komunálnych odpadov. V obci nevyviezli
niektoré nádoby, v ktorých bol odpad, ktorý sa inak v obci separuje, bol
tam odpad zo záhrad, alebo boli nádoby ťažké – naložené stavebným
odpadom a pod. Je treba dbať na riadnu separáciu odpadov a odpad zo
záhrad treba dávať doma do kompostu. V minulých dňoch bol v našej
obci nahlásený nelegálny vývoz odpadu, čo bolo riešené aj pracovníkmi
Okresného úradu Skalica, odboru životného prostredia a odpad bol
z nelegálnej skládky odvezený. Zároveň privítal pracovníčku Okresného
úradu Skalica, odboru životného prostredia Ing. Vieru Mikušovú, ktorá

informovala prítomných o spôsobe triedenia a likvidácie odpadov. Okrem
iného uviedla, že za porušenie zákonov a predpisov v oblasti ŽP sankcie
uložené obcou čí políciou sú nízke cca 30,- €, ale odbor ŽP môže udeliť až
do výšky 2.500,- €. Na jej prednášku reagovali prítomní poslanci aj
občania.
P. Ivan Flamík sa zaujímal, či do plastov môžu ísť aj igelitové
vrecká, na čo mu bolo odpovedané, že aj tieto patria do plastov.
P. Peter Khúla sa Ing. Mikušovej pýtal, kde treba dať odpad z gumy.
Ing. Peter Štetina sa informoval, či je treba umývať plasty napr. od
jogurtov a pod. Odpoveď – plasty nie je treba umývať, len ozaj veľmi
znečistené je treba zbaviť veľkých nečistôt.
Bc. Štefan Vach informoval, že už dva krát mu nevyviezli odpad pri
stolárskej dielni, čo mu sľúbil starosta vyriešiť. Ing. Mikušová však
povedala, že stolárska dielňa, ako podnikateľská činnosť musí mať
zmluvu s vývozcom na odpady z výroby. Obec by mala z dielne odvážať
len komunálny odpad vzniknutý pracovníkmi mimo stolárskej výroby.
P. Danka Vaculková sa zaujímala, kde je možné uložiť konáre zo
stromov a či bude obec zabezpečovať kontajnery na BIO odpad, ktorý sa
bude od r. 2021 musieť separovať. Bolo jej odpovedané, že konáre sa
v našej obci ukladajú na zbernom dvore, kde sa potom jednorazovo drvia.
P. Anton Mihál – sa zaujímal, ako to bude s vývozom žúmp
v budúcnosti, keď sa nepovoľujú domové čističky.
Ing. Jozef Jurkovič – skonštatoval, že je treba, aby obec dala
vypracovať projektovú dokumentáciu na kanalizáciu obce, aby bola
pripravená, keď EÚ bude vyžadovať vybudovanie kanalizácie v každej
obci.
P. Jozef Pecha na margo prednášky Ing. Mikušovej skonštatoval, že
domové čističky sa povoľovali vtedy, ak bola voda z nich vypúšťaná
priamo do potoka.
Ing. Dušan Petráš sa pýtal, či musí obec zakúpiť kompostéry alebo
kontajnery na BIO odpady, keď niektoré domácnosti majú vytvorené
domáce kompostoviská, alebo používajú na takýto odpad napr. bývalé
hnojné jamy a pod.
P. Ľubica Jurkovičová sa pohoršovala nad tým, že vyhlasujeme
v rozhlase o tom, aby občania po obci zberali výkaly po svojich psoch, ale
vrecká na odpad obec nedáva a to stojí balíček takýchto vreciek 0,99 €.
Na to jej bolo odpovedané, že sa v obci za psa platí len 6,- €. Ak by sa
dávali vrecká, bolo by treba zvýšiť sadzby za psov a tým by na to doplatili
aj tí občania, ktorí majú psov doma a nepohybujú sa s nimi po verejných
priestranstvách.
Ing. Alena Papulová navrhla, aby obec zakúpila odpadové koše na
psie výkaly a rozmiestnila ich po obci, ako je to napr. v Štefanove.
Starosta obce oznámil, že k 1. novembru 2020 končí nájomná
zmluva firmy JUVENTA - MUDr. Landlovi v priestoroch zdravotného

strediska. Nová zmluva na ďalšie obdobie sa uzatvorí po vyjadrení
poslancov k výške nájomného. Lekáreň v našej obci má priestory 50 m2,
za ktoré ročne platí nájomné vo výške 4.200,- €, v čom sú zahrnuté aj
náklady na teplo. Všeobecná a detská ambulancia s príslušenstvom má
174,5 m2, a nájomné vrátane tepla za tieto priestory sú ročne cca 2.141,42
€. Členovia zastupiteľstva sa v predmetnej veci nezhodli a navrhli výšku
nájmov prediskutovať na finančnej komisii a zaradiť do programu na
ďalšie zasadanie zastupiteľstva.
P. Jozef Pecha sa zaujímal, či sa môžu spaľovať stromy, ktoré sú
napadnuté. Áno, ale je to treba oznámiť na okresný úrad, odbor
životného prostredia a profesionálnym hasičom.
P. Ľubica Jurkovičová požiadala starostu, aby pri kosení cintorína
používali pracovníci
zásteny, aby od kosačiek nefŕkal odpad
a nepoškodili sa pomníky a aby si nádoby s PHM neodkladali na hroby.
Mgr. Peter Regásek navrhol, aby pracovníci pri kosení zakrývali
pomníky plachtou.
Zároveň sa p. Jurkovičová informovala do kedy bude pri cintoríne
nakopená hlina zo stavieb, lebo to narúša úctu k zosnulým. Starosta jej
odpovedal, že hlinu, ktorú si z väčšej časti mali odviesť stavebníci na
svoje náklady obec začala odvážať už minulý týždeň a postupne bude
všetka odstránená.
15. Záver
Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Uníne, dňa 5. 8. 2020
Ján Palkovič
starosta obce
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