
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 15. decembra 2022 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome Unín 

 
Prítomní: 
 Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
 
Bc. Jakub Vanek – starosta obce 
p. Zuzana Tomková – zapisovateľka 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka obce 
 
 
Program: 
1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku, 

sociálnych vecí a obchodu 
5. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 
6. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2022 
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na 

rok 2023 
8. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 
9. Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok  2023 
10.Návrh Zmeny č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na   
     prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín 
11.Návrh na zmenu č.1/2022 k VZN č.1/2022 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. 
12. Správa audítora o vykonaní auditu KÚZ za rok 2021 
13. Žiadosti 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver  
 
 
 



1. Zahájenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce 

Bc. Jakub Vanek. Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina  poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné a  predložil poslancom na schválenie program zasadnutia.  Na 
základe požiadavky hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana Gronského 
navrhol zmenu programu zasadnutia s tým, že bod programu č. 12 Plán 
kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 sa presunie ako bod č.9 
a ostatné body sa posúvajú. So zmenou programu súhlasili všetci 
prítomní poslanci a takto predložený program bol schválený všetkými 
prítomnými poslancami.  

 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Zuzana 
Tomková a overovatelia poslanci p. Róbert Straka a p. Tatiana 
Kovácsová. 
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Mgr. 
Peter Regásek a skonštatoval, že uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva sú splnené.  

 
 
4. Správa zo zasadnutia finančnej  komisie, správy obecného 
majetku, sociálnych vecí a obchodu   

Správu zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku, 
sociálnych vecí a obchodu konanej dňa 9. 12. 2022 predložil jej predseda 
Mgr. Peter Regásek. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 
Zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu zápisnice. 
 
 

5. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného 
fondu 

     Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na 
pokrytie kapitálových výdavkov a splátky úverov predložila účtovníčka 
obecného úradu p. Matuškovičová. Prevod finančných prostriedkov sa 
týka  PD na vybudovanie chodníka od zdravotného strediska po koniec 
dediny smerom na Radimov, rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, kúpy 
umývačky riadu do kuchyne KD a splátku UNI úveru, všetko v celkovej 
výške 31 211,54 €. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

 
 



Uznesenie č. 8/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prevod finančných 
prostriedkov z rezervného fondu na pokrytie kapitálových 
výdavkov a splátku úveru vo výške 31 211,54 €. 
 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 8/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
6. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2022 

Návrh na úpravu rozpočtu k 31.12.2022 mali poslanci doma ešte 
pred zasadnutím komisie a zároveň bol zverejnený 15 dní pred 
zasadnutím obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli pred obecným 
úradom. P. Matuškovičová – účtovníčka obecného úradu uviedla, že 
v rozpočte ku koncu roka budú urobené ešte malé zmeny, ktoré budú po 
zaúčtovaní mesiaca december priblížené ku skutočnosti.  
K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 9/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Návrh na úpravu 
rozpočtu k 31. 12. 2022 s tým, že budú ešte urobené malé  
zmeny po zaúčtovaní mesiaca december 2022. 
 
      Zodpovedná. A. Matuškovičová 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 9/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
rozpočtu na rok 2023 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 
2023 dostali poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a nemali 
k nemu žiadne pripomienky. Tvorí prílohu zápisnice. 



Obecné zastupiteľstvo zobralo odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu rozpočtu na rok 2023 na vedomie. 

 
8. Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 

Návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 predložila účtovníčka 
obecného úradu p. Matuškovičová, bol zverejnený 15 dní vo výveske pred 
obecným úradom, web stránke  obce a  prerokovaný na finančnej komisii. 
Uviedla, že rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný a na roky 
2024 a 2025 ako prebytkový. K návrhu rozpočtu mal pripomienku Mgr. 
Lukáš Mihál, aby vyplácanie odmien rozpočtovaných vo všetkých 
kapitolách bolo pozastavené až do doby, ako bude schválený štátny 
rozpočet, nakoľko hospodárenie obcí je naň naviazané. Nebol za to, aby 
odmeny neboli vyplácané. Hlavný kontrolór obce podotkol, že je to na 
hrane zákona a vyplácanie odmien je v kompetencii starostu obce. 
V návrhu rozpočtu výška odmien zostáva a vyplatené budú v prípade 
priaznivej finančnej situácie obce. S týmto pozmeňujúcim návrhom bol 
poslancami OZ predložený návrh rozpočtu schválený. 
Návrh rozpočtu obce Unín na roky 2023-2025 tvorí prílohu zápisnice. 
K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 10/2022 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje rozpočet na rok 
2023. 

 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie rozpočet 
na roky 2024 a 2025. 
      Zodpovedná: A.Matuškovičová 

 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 10/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
9. Plán kontrol hlavného kontrolóra na obdobie 1.polrok 2022 
     
     Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 bol k nahliadnutiu 
a pripomienkovaniu zverejnený vo výveske 15 dní  pred obecným úradom 
a na webovej stránke obce. Tvorí prílohu zápisnice. K materiálu nemal 
žiadny z poslancov pripomienky a bolo prijaté  

 
 



 
 

Uznesenie č. 11 /2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán kontrol 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 podľa predloženého 
návrhu. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 11/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
10.Návrh Zmeny č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 o určení výšky   
      dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na    
      území obce Unín  
 Návrh zmeny č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín bol 
vypracovaný v spolupráci s ZŠsMŠ a poslanci ho dostali  pred zasadnutím 
OZ  a zároveň bol zverejnený 15 dní  pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva na úradnej tabuli pred obecným úradom a na web stránke 
obce. VZN tvorí prílohu zápisnice. Poslanci k návrhu nemali žiadne 
pripomienky a bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 12/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Návrh zmeny č. 
1/2022 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy škôl a školským zariadení na území obce Unín. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 12/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
11. Návrh na zmenu č.1/2022 k VZN č.1/2022 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 na zmenu č.1/2022 k VZN č.1/2022 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 vypracovaný 
v spolupráci s ZŠsMŠ a poslanci ho dostali  pred zasadnutím OZ  
a zároveň bol zverejnený 15 dní  pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva na úradnej tabuli pred obecným úradom a na web stránke 
obce. Dôvodom zmeny tohto VZN boli nové finančné pásma v školskej 
jedálni. VZN tvorí prílohu zápisnice. Poslanci k návrhu nemali žiadne 
pripomienky a bolo prijaté 

 
 

Uznesenie č. 13/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Návrh na zmenu 
č.1/2022 k VZN č.1/2022 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 uznesenie č. 13/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach 
 Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
12. Správa audítora o vykonaní auditu KÚZ za rok 2022 
      S pozvánkou a materiálmi bola zaslaná členom obecného 
zastupiteľstva i Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky k 31. 12. 2021, ktorú bez pripomienok zobrali poslanci 
na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice. 
 
13. Žiadosť – odpredaj obecných pozemkov 
 
 Dňa 9.11.2022 si na obecný úrad  podala žiadosť p. Viera Tokošová 
bytom Unín č.81 na odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu 
vysporiadania vlastníckych vzťahov s obcou. Geometrickým plánom č. 



29/2002 bolo zistené, že časť rodinného domu č.81 evidovaného na LV 
č.59 v k.ú. Unín stojí na pozemku vo vlastníctve obce. Na pozemku obce 
je aj predzahrádka, ktorú využíva spolu s rodinným domom ako celok. 
K tomuto bodu mali pripomienku Mgr. Lukáš Mihál a Bc. Štefan Vach, 
aby žiadosti o odpredaji obecných pozemkov boli vždy pred zasadnutím 
OZ prerokované na stavebnej komisii. Po diskusii bolo k uvedenému 
bodu prijaté  
  

Uznesenie č.14/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj  časti 
obecného pozemku p.č. 452 k.ú. Unín zapísaného na LV 796  p. 
Viere Tokošovej rod. Chovancovej bytom Unín č. 81 podľa 
geometrického plánu č. 29/2002, diel č.3 ( 8m2 ), diel č.2 ( 
23m2 ) v celkovej výmere 31 m2  v cene 5,-€ za 1m2. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 14/2022: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Peter Regásek, Róbert Straka,  
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál, Bc.Štefan Vach 
Proti: --- 
 
14. Rôzne 
       Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o vymenovaní  členov inventarizačných komisií k vykonaniu 
inventarizácie k 31.12.2022. Zároveň poslancov informoval o podpísaní 
dodatku zmluvy s firmou VEPOS s.r.o. Skalica na odvoz a likvidáciu 
odpadu a o podpísaní zmluvy so Slovenskými elektrárňami Bratislava na 
dodávku elektrickej energie v obci. Zároveň uviedol, že na budúci rok 
bude vyvesený kalendár konania zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
15.  Diskusia 
- Bc.Juraj Ondráš mal dotaz, koľko členov má stavebná komisia a prečo 
sa žiadosť p. Viery Tokošovej o odpredaji obecného pozemku 
neprerokovala na jej zasadnutí. Zároveň sa zaujímal o poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu s tým, že keď zvyšuje poplatky za svoje služby 
firma VEPOS Skalica, či tento rozdiel bude znášať obec. Požiadal 
o kontrolu verejného osvetlenia, nakoľko niektoré lampy v obci nesvietia. 
-Ing. Zuzana Kubíková mala dotaz, čo robiť s posypovým materiálom na 
cesty, ktoré si občania pred svojimi rodinnými domami upratujú. Tento 
odpad by sa nemal dávať do zberných nádob, ako to mnohí občania robia. 



Zároveň sa spýtala,  kto je vlastníkom kanála pred rodinným domom  p. 
Lukáša Sabaya. Tento kanál je zanedbaný a pri veľkej búrke, alebo daždi 
voda steká do oproti stojaceho rodinného domu. 
-Danka Vaculková opätovne požiadala o vyčistenie kanála oproti 
rodinnému domu Michaláčových pri hlavnej ceste. 
- Ján Žilínek požiadal o možnosť posunutia svietenia verejného 
osvetlenia v ranných hodinách. Svetlá sa vypínajú pred 7 hod. ráno, je 
ešte tma, keď idú deti do školy. Peter Khúla sa spýtal či by sa nedala 
regulovať intenzita osvetlenia. Mgr. Peter Regásek uviedol, že v prvom 
štvrťroku 2023 sa plánuje zavolať firma zaoberajúca sa touto 
problematikou a budeme sa snažiť nájsť vhodné riešenie pre našu obec. 
-Pavol Čelústka mal dotaz, či je už urobená STK na obecnom traktore. 
Podľa jeho vyjadrenia je traktor, kontajnery a posypač v dezolátnom 
stave. Ďalej mal návrh,  aby na prepoj cesty z IBV na novú dolinku po jej  
okraji boli umiestnené obrubníky a pre bezpečnosť premávky ako aj 
chodcov by bolo vhodné v tejto časti rozšíriť  verejné osvetlenie. 
-Peter Khúla sa v diskusii  ešte vyjadril k rozpočtu  na rok 2023 s tým, že 
odchádzajúce OZ už nový návrh nepredkladalo z dôvodu, že novozvolené 
OZ bude mať svoju víziu o plánovaných akciách, ktoré bude v budúcom 
roku realizovať.  
-Mária Malíková poďakovala všetkým spoločenským organizáciám, ako 
aj ostatným občanom, ktorí pomáhali  pri príprave a chode vianočných 
trhov spojených s návštevou sv. Mikuláša. Poďakovala aj tým, ktorí sa 
tohto podujatia zúčastnili. 

 
16.  Záver 

Na záver starosta obce poprial všetkým pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a veľa zdravia v novom roku.  Starosta poďakoval za účasť a 
zasadnutie ukončil. 

 
V Uníne, dňa 15.12.2022   

 
 
       Bc.Jakub Vanek 
       starosta obce 

 
Overovatelia: 
Tatiana Kovácsová        ....................................... 
 
p. Róbert Straka      ....................................... 
  
Zapisovateľka: 
Zuzana Tomková                                                     ....................................... 


