
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín, 
konaného dňa 9. 10. 2013 o     18  .00   hod. v     zasadačke   

Obecného úradu     Unín   

Prítomní:
pp. Ján Palkovič, Mgr. Martin Hoferka Th.D., Lukáš Mihál, Juraj Drúžek, 
Mgr. Peter Regásek, Ladislav Pobuda, Roman Jankovič 

p. Štefan Andel – starosta obce
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka

Ospravedlnení:  Ing.  Ivan  Gronský  ,  JUDr.  Ján  Štepánik,  Ing.  Anton 
Míšaný, p. Rozália Drúžková

Hostia: 2 občania – p. Jozef Pecha, p. Jozef Bordáč

Program: 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Organizačné zabezpečenie ochutnávky destilátov a oslavy 

 70. výročia založenia pestovateľskej pálenice v obci
3. Schválenie inventarizačných komisií
4. Došlá pošta, žiadosti
5. Rôzne, pripomienky a poznatky poslancov 
6. Diskusia
7. Záver

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  o 18,00  hod.  zahájil  a viedol 
starosta obce Štefan Andel. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, 
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je 
uznášania  schopné.  Program  rokovania  bol  schválený  hlasovaním 
všetkých prítomných poslancov.
Overovateľmi  zápisnice  boli  určení  Mgr.  Peter  Regásek  a p.  Roman 
Jankovič.  Zapisovateľka Anna Matuškovičová.

1. Kontrola plnenia uznesení   
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonal 

zástupca starostu p. Ján Palkovič. Skonštatoval, že všetky uznesenia sú 
splnené. 



2.   Organizačné zabezpečenie ochutnávky destilátov a oslavy 
 70. výročia založenia pestovateľskej pálenice v     obci  

   V roku 2013 si  pripomíname 70.  výročie  založenia pestovateľskej 
pálenice  v obci.  Pri  tejto  príležitosti  sa  dňa  9.11.2013  uskutoční 
ochutnávka  ovocných  destilátov  v kultúrnom  dome.  Túto  spoločenskú 
akciu  zabezpečuje  obec  v spolupráci  s miestnou  organizáciou 
Slovenského zväzu záhradkárov v Uníne. Je vytvorený organizačný výbor, 
ktorý  má  dohodnutý  presný  harmonogram  príprav  tohto  podujatia. 
Pozvánky pre pozvaných hostí  zabezpečí  Mgr.  Martin Hoferka Th.D. a 
upomienkové  fľašky  zabezpečil  p.  Ján  Palkovič  pre  občanov,   ktorí 
poskytnú vzorky ovocných destilátov. Vzorky sa budú zberať 17.10.2013 a 
degustácia  sa  uskutoční  25.10.2013.  Financovanie  celej  akcie  na  dotaz 
Mgr.  Petra   Regáska  bude  zabezpečené  z poskytnutej  dotácie  z TTSK 
( 200,00 €), z výťažku akcie  a prostriedkov obce (500,00€).  Zároveň 
starosta obce požiadal prítomných poslancov o poskytnutie aspoň jednej 
vzorky  ovocného  destilátu, ceny  do  tomboly  a pomoci  pri  stolovaní 
v kultúrnom dome pred akciou.

 3. Schválenie inventarizačných komisií
Účtovníčka  obecného  úradu  p.  Matuškovičová  predložila 

prítomným  návrh  inventarizačných  komisií  k vykonaniu  inventarizácie 
majetku  a  záväzkov  obce  k 31.12.2013.  Poslanci  s návrhom  súhlasili 
a pred uskutočnením inventarizácie im budú poskytnuté všetky podklady 
k jej riadnemu vykonaniu.

Uznesenie č. 28/2013

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  zloženie 
inventarizačných komisií  k vykonaniu inventarizácie  majetku 
a záväzkov  obce k 31.12.2013 podľa priloženého návrhu.

Zodpovedná: p. Matuškovičová

Uznesenie č. 28/2013 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami. 

4. Došlá pošta, žiadosti
Lucia  Havlová,  bytom  Unín  č.  192  –  výpoveď  zmluvy  o nájme 

nebytových priestorov (bar na ihrisku).
Michal  Albrechta,  bytom  Holíč  SNP č.6  a Peter  Dugáček,  bytom 

Skalica Veterná 24 – žiadosť o prenájom baru na ihrisku. K tomuto bodu 
sa vyjadril poslanec p. Roman Jankovič ktorý uviedol,  že vo výbore TJ 
boli  predbežné  návrhy  na  prenájom  bufetu  prejednávané  a bolo  by 
vhodné  uzatvoriť  novú  zmluvu  od  1.11.2013  na   dlhodobý  prenájom, 
najmenej  na 5 rokov.  Zároveň poslanci  odporučili  žiadosti  o prenájom 



odstúpiť ešte raz na prejednanie výborom TJ a zároveň vyzvať p. Michala 
Albrechta, aby  predložil svoju víziu prevádzky baru.  

Danka  Albrechtová,  bytom  Holíč  J.  J.  Boora  2  –  oznámenie 
o zmene otváracích hodín.

Ludvík  Nosál  a man.  Katarína,  bytom  Unín  č.442  –  žiadosť 
o pridelenie stavebného pozemku.

Anton Fagan a man. Mária, bytom Unín č.61 – žiadosť o nariadenie 
ich  susedom  Antonovi  a Štefánii  Dermekovcom,  aby  orezali  konáre 
stromov (borovica), ktoré presahujú na ich pozemok.

Ján Bajan,  bytom Unín č.95 – žiadosť  o odpredaj  pozemku p.  č. 
476/4 vo výmere 22 m2, ktorý je časťou obecného pozemku p. č. 476/2.

Mária  Flamíková,  bytom  Unín  č.66  –  žiadosť  o odkúpenie 
pozemkov p. č. 99/6 vo výmere 79 m2; p. č. 99/7 vo výmere 18 m2; p. č. 
100/1 vo výmere 45 m2; p. č. 100/2 vo výmere 33 m2 , ktoré sú časťami 
pozemku p. č. 99/1.
Ďalej pozemky p. č. 100/2 vo výmere 80 m2;  p. č. 378/8 vo výmere 13 
m2; p. č. 378/9 vo výmere 31 m2 , p. č. 100/1 vo výmere 89 m2, ktoré sú 
časťami  pozemku  378/1. Starosta  obce  doporučuje  odpredať  obecné 
pozemky, okrem pozemku p.č.  1091/1, nakoľko táto parcela je súčasťou 
pozemkových  úprav,  bude  tu  vybudovaný  biokoridor.  Zároveň 
doporučuje  prepočítať  daňové  priznanie  a rozdiel  doúčtovať  3  roky 
spätne.    

Uznesenie č. 29/2013

a.) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie Lucie 
Havlovej bytom Unín č. 192 o odstúpení od zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov – bar na ihrisku. 

b.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  ukladá  vyzvať  p.  Michala 
Albrechta bytom Holíč, ul. SNP č.6, aby predložil vlastnú víziu 
prevádzky baru na ihrisku. Zároveň ukladá odstúpiť  žiadosti 
pp.  Michala  Albrechta  bytom  Holíč  a  Petra  Dugáčka  bytom 
Skalica  na prejednanie výboru TJ Unín. 

Zodpovedná:  p. 
Matuškovičová

Termín: do 15.10.2013

c.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  súhlasí  so  zmenou 
otváracích  hodín  v pohostinskom  zariadení  p.  Danky 
Abrechtovej bytom Holíč a to pondelok až štvrtok od 17,30 hod. 
do 21,30 hod., piatok a sobota od 17,30 hod.  do 24,00 hod., 
v nedeľu od 9,30 hod. do 12,00 hod. a od 17,30 hod. do 23,00 
hod.



d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie 
stavebného pozemku manželov Ludvíka a Kataríny Nosálovcov 
Unín č.442  zaradiť do evidencie.

Zodpovedná:  p. 
Matuškovičová

e.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  ukladá  vykonať  miestnu 
obhliadku  pp.  Jurajovi  Drúžkovi,  Ing.  Antonovi  Míšanému 
a Anne  Matuškovičovej  u manželov  Antona  a Márie 
Faganovcov ohľadne orezania konárov stromov presahujúcich 
na ich pozemok od susedov Dermekovcov. 

Zodpovedná:  p. 
Matuškovičová 

Termín: do 30.10.2013

f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje p. Jánovi Bajanovi 
bytom Unín č. 95 odpredaj pozemku p.č. 476/4 vo výmere 22 
m2, ktorý je časťou obecného pozemku p.č. 476/2 na základe 
vypracovaného geometrického plánu za 2,30/m2.

Zodpovedná: p. Matuškovičová

g.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  p.  Márii 
Flamíkovej bytom Unín č. 66  odpredaj pozemkov p.č. 99/6 vo 
výmere 79 m2; p.č. 99/7 vo výmere 18 m2; p.č. 100/1 vo výmere 
45 m2; p.č. 100/2 vo výmere 33 m2 , ktoré sú časťami pozemku 
p.č. 99/1 a pozemky p.č. 100/2 vo výmere 80 m2;  p.č. 378/8 vo 
výmere  13  m2;  p.č.  378/9  vo  výmere  31  m2  ,  p.č.  100/1  vo 
výmere  89  m2,  ktoré  sú  časťami  pozemku  378/1  podľa 
vypracovaného  geometrického  plánu.  Obecné  zastupiteľstvo 
neschvaľuje  odpredať  pozemok   p.č.   1098/1,  nakoľko  táto 
parcela je súčasťou pozemkových úprav, bude tu vybudovaný 
biokoridor. 
h.)  Obecné  zastupiteľstvo  ukladá  prepočítať  podané  daňové 
priznanie  p.  Márie  Flamíkovej  a rozdiel  doúčtovať  3  roky 
spätne.

Zodpovedná: p. Drúžková

Uznesenie č. 29/2013 písm. a – f) bolo schválené všetkými prítomnými 
poslancami.  Uznesenie  č.  29/2013  písm.  g  -  h)  bolo  schválené  4 
prítomnými  poslancami,  3  sa  zdržali  (Mgr.  Regásek,  pp.  Pobuda, 
Drúžek).



5.  Pripomienky a     poznatky poslancov, rôzne  
-  Účtovníčka  obce  p.  Matuškovičová  predložila  poslancom  návrh  na 
úpravu  rozpočtu  k 30.9.2013  a to  v príjmovej  časti   bežného 
a kapitálového rozpočtu.  Úprava rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
-  Starosta  obce  predložil  poslancom  stanovisko  BVS  k výstavbe  IBV 
o rozšírenie  vodovodnej  siete.  Zástupcovia  BVS odporúčajú zokruhovať 
vodovodnú  sieť  v tejto  lokalite,  aby  sa  zachovala  kvalita  vody. 
Zokruhovaním sa čiastočne zvýšia náklady pri  projektovaní a samotnej 
realizácii,  ale  vodovodná  sieť  bude  pripravená   aj  pre  ďalšie  možné 
stavebné pozemky v tejto lokalite.
- Dobrovoľný hasičský zbor v Uníne v zmysle zákona o požiarnej ochrane 
v tomto  období  vykonáva  preventívne  protipožiarne  prehliadky 
v rodinných domoch. Protipožiarne hliadky majú poverenie od starostu, 
aby ich majiteľ vpustil na svoju nehnuteľnosť.
-  Vedenie  základnej  školy  s materskou  školou  hľadá  prevádzkovateľa 
bufetu.
- Pri oplotení cintorína bolo vysadených 8 malých  stromčekov o ktoré 
bolo  riadne  postarané  (  pravidelné  zalievanie),  tieto  stromčeky  boli 
zničené.
-V mesiaci  október  bude  vykonaná  plynofikácia  priestorov  kultúrneho 
domu. Na obecný úrad boli doručené 3 ponuky a to KOVAGAZ Štefanov, 
KAMIKO Senica, Peter Pivák Senica. Najnižšiu cenovú ponuku predložila 
firma KOVAGAZ, ktorá bude tieto práce bude realizovať.
-  Mgr.  Martin  Hoferka  navrhol,  aby  sa  na  ihrisku  v  hasičskom  areáli 
umiestnili nádoby na odpad.
-  Mgr.  Peter  Regásek  poukázal  na  pálenie  plastov  a odpadu,  ktorý  sa 
separuje.  Navrhuje,  aby  sa  spoluobčania  opätovne  upozornili 
prostredníctvom miestneho rozhlasu na škodlivosť spaľovania takýchto 
druhov odpadu. Ďalej poukázal na potrebu pokosenia priestranstva pred 
domom  sociálnych  služieb  a možnosti  zákazu  prejazdu  traktorov 
a motocyklov cez „Čajkových uličku“.
-Roman Jankovič poukázal na nekvalitnú opravu miestnych komunikácií 
(zaasfaltovanie výtlkov).
- Lukáš Mihál navrhuje na zasadnutie budúceho obecného zastupiteľstva
zahrnúť do programu  aj prerokovanie nového VZN o odpadoch.

                                               Uznesenie č. 30/2013



a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu 
k 30.9.2013.

     Zodpovedná: p. Matuškovičová

b.)  Obecné  zastupiteľstvo  dáva  predbežný  súhlas 
k zapracovaniu  do  projektovej  dokumentácie  zokruhovanie 
vodovodnej siete pre IBV v lokalite Záhumenice za kostolom. 
Ukladá pracovníkom obce, aby zistil u poverených pracovníkov 
BVS potrebu zokruhovania vodovodnej  siete  a jeho následné 
financovanie.

      Zodpovední: pracovníci obce

c.)  Obecné  zastupiteľstvo  poveruje  členov  dobrovoľného 
hasičského zboru na vykonanie protipožiarnych preventívnych 
kontrol v rodinných domoch.

      Termín: do 15.11.2013

d.) Obecné zastupiteľstvo ukladá pracovníkom obce prejednať 
so  zástupcom  firmy,  ktorá  vykonáva  opravu  miestnych 
komunikácií  nedostatky  na  týchto  opravách.  V  prípade  ich 
neodstránenia práce neprevziať.

       Zodpovední: pracovníci obce
       Termín: do 15.11.2013

Celé  uznesenie  č.  30/2013  bolo  schválené  všetkými  prítomnými 
poslancami. 

6. Diskusia
V diskusii  vystúpil  p.  Jozef  Pecha,  ktorý  opätovne  poukázal  na 

žumpu pri kabínach TJ. Navrhuje, aby bol trativod zo žumpy odstránený 
a aby  sa žumpa  vyvážala  pravidelne.  Pravidelný  vývoz  žumpy  by  bolo 
vhodné zapracovať do zmluvy už s novým majiteľom prevádzky baru na 
ihrisku. 
Takisto vzniesol dotaz , ako sa bude v budúcnosti nakladať s odpadom – 
stavebnou  suťou.  Poukázal  na  vysypanie  sute  do  potoka  pri  pálenici. 
Navrhol zhromažďovať stavebnú suť na jedno miesto, kde by sa potom 
rozdrtila  a mohla  využiť  ako podklad do hlbokých koľají  poľných ciest 
v k.ú. Unín. Nadviazal na pripomienku  poslanca Mgr. Regáska ohľadne 



spaľovania plastov s tým, že  v zimnom období  by sa mohla uskutočniť 
osveta  za  prítomnosti  pracovníkov  životného  prostredia,  ktorí  by 
občanom  vysvetlili  vplyv  tohto  spaľovania  na  naše  zdravie  a životné 
prostredie vo všeobecnosti. 

7. Záver
Po vyčerpaní  všetkých  bodov  programu  starosta  obce  poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
Budúce  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  bude  podľa  potreby, 
najneskôr však 13.12.2013. 

V Uníne, dňa 11. 10. 2013

Štefan Andel
starosta obce

Overovatelia: Mgr. Peter Regásek .........................................

     p. Roman Jankovič .........................................

Zapisovateľka: p. Anna Matuškovičová .........................................


