
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 26. mája 2021 o 16.00 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, p. Anton Mihál, 
Ing. Peter Štetina,  
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo vzhľadom na pandémiu 
bez prítomnosti verejnosti. 
 
Program: 
1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebného pozemku na IBV 

Záhumenice za kostolom 
5. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku, 

sociálnych vecí a obchodu 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 
7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 
8. Správa audítora po vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2020 
9. Návrh na úpravu rozpočtu k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice 
10. Návrh na úpravu rozpočtu na vybudovanie chodníka na malej 

dolinke 
11. Predĺženie PHSR do konca roka 2023 
12. Návrh realizácie kamerového systému v obci 
13. Návrh na kúpu hasičského auta TATRA 815 
14. Návrh na vyradenie hasičského auta AVIA 30L  
15. Diskusia 
16. Záver 

 

1. Zahájenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce 

Ján Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že sú prítomní všetci  
poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.  Zároveň predložil 
poslancom na schválenie program zasadnutia, ktorý bol na návrh 



poslanca p. Petra Khúlu doplnený a zaradený ako bod č.6 Správa zo 
zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania a životného 
prostredia, ostatné body sa posúvajú. P. Anton Mihál podal návrh, aby 
ako bod č.16 bol doplnený o  Návrh na  zaoberanie  sa  finančnej  komisie, 
správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu aj verejnými 
obstarávaniami a tým sa posledné dva body programu posúvajú. Za 
predložené návrhy zmien programu hlasovali všetci prítomní poslanci  a 
takto upravený program bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Anna 
Matuškovičová a overovatelia Bc. Juraj Ondráš a Bc. Štefan Vach. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing. Dušan 
Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené 
okrem uznesenia č.6/2021, ktoré sa týkalo odpredaja pozemku MUDr. 
Mariánovi Landlovi, nakoľko menovaný nepredložil geometrický plán.  

 
 

4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebného pozemku 
na IBV Záhumenice za kostolom 

Na základe verejnej súťaže boli do termínu uzávierky podané tri 
žiadosti o odpredaj stavebného pozemku. Prvú podal  pán Milan Šenigla, 
Petrova Ves 87, avšak neuhradil zábezpeku vo výške 1.000,- €, tak ako je 
stanovené v podmienkach verejnej súťaže, takže bol zo súťaže vylúčený. 
Druhú žiadosť podali manželia Milan a Martina Hasákovci, bytom Borský 
Mikuláš, Za mostom 522/17. Ponúkli 26,57 €/m2. Tretiu žiadosť podali 
manželia Slavomír a Zuzana Machovci, bytom Holíč, Dr. Rapanta 1534/7, 
ktorí však 19. mája 2021 svoju žiadosť stiahli a požiadali o vrátenie 
zábezpeky 1.000,- €, ktorú uhradili. 

 Uzatvorené a označené obálky otvoril starosta obce a predložil 
prítomným poslancom na schválenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

Uznesenie č. 10/2021 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne vyraďuje zo súťaže o 
odpredaj stavebného pozemku na IBV Záhumenice za 
kostolom v k. ú. Unín parc. č. 9546/4 vo výmere 753 m2 p. 
Milana Šeniglu, bytom Petrova Ves č. 87 z dôvodu nesplnenia 
podmienok verejnej súťaže. 
 



b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
stavebného pozemku na IBV Záhumenice za kostolom v k. ú. 
Unín parc. č. 9546/4 vo výmere 753 m2 za 20.007,21 € p. 
Milanovi Hasákovi a manželke Martine Hasákovej, bytom 
Borský Mikuláš, Za mostom 522/17. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vrátením finančnej 
zábezpeky vo výške 1.000,- € manželom Slavomírovi a Zuzane 
Machovcom, bytom Holíč, Dr. Rapanta 1534/7, ktorí zrušili 
žiadosť o odpredaj stavebného pozemku na IBV Záhumenice za 
kostolom v k. ú. Unín parc. č. 9546/3 vo výmere 753 m2 . 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne splnomocňuje starostu obce 
na podpísanie zmluvy o odpredaji stavebného pozemku. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 10/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
5. 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 19. 5.2021 predložil jej predseda 
Ing. Dušan Petráš a obecné zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie. 
Zápisnica z komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 
6. Správa zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné 
plánovanie a životné prostredie 
Správu zo zasadnutia komisie predložil prítomným jej predseda p. Peter 
Khúla a tvorí prílohu tejto zápisnice. Z rokovania komisie vyplýva: 
- p. Juraj Míček, bytom Unín č. 89 – žiadosť o povolenie 
rekonštrukcie vjazdu pred rodinným domom na vlastné náklady 
- P. Jaroslav Čulen, Unín č. 29 – žiadosť o povolenie na svojpomocné 
zakrytie odtokového kanála pred rodinným domom 
- Kovovýroba Unín, s.r.o. – žiadosť o povolenie na vybudovanie 
odtoku dažďovej vody z pozemku Kovovýroby č. 402. 
- Oprava prepadnutého chodníka pred firmou VAREZ 
K uvedenému obecné zastupiteľstvo prijalo 

 



Uznesenie č. 11/2021 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje žiadosť p. Juraja 
Míčka, bytom Unín č. 89 na rekonštrukciu vjazdu pred 
rodinným domom na vlastné náklady. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje žiadosť na 
zakrytie odtokového kanála pred rodinným domom č. 29 p. 
Jaroslavovi Čulenovi na vlastné náklady. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vybudovanie 
odtoku dažďovej vody z pozemku Kovovýroby Unín, s.r.o., č. 
402 na vlastné náklady. 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne  schvaľuje  opravu 
prepadnutého chodníka pri firme VAREZ na náklady obce. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 11/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
za rok 2020 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2020 bolo zaslané poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie. 
K materiálu nemal žiadny z poslancov pripomienky. Obecné 
zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Unín za rok 2020. 
 
8. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020  

Záverečný účet Obce Unín za rok 2020 bol zaslaný všetkým členom 
obecného zastupiteľstva a finančnej komisie. Účtovníčka obce Anna  
Matuškovičová uviedla, že v bode č.7 Prehľad o stave a vývoji dlhu 
k 31.12.2020 boli urobené niektoré presuny v jednotlivých druhoch 
záväzkov, čo ale neovplyvnilo celkové záväzky obce k 31.12.2020, tie 
zostávajú nezmenené a súhlasia s predloženým návrhom. Návrh 
záverečného účtu tvorí prílohu zápisnice. Bol zverejnený po dobu 15 dní 
pred zasadnutím na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a na 
CEUT. K uvedenému bolo prijaté 

 



Uznesenie č. 12/2021 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje záverečný účet  
Obce Unín za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 

bez výhrad. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje presun zostatku 
finančných operácií za rok 2020 vo výške 74.460,67 € do 
rezervného fondu.  
Tieto financie budú použité na kapitálové výdavky a splátky 
univerzálneho úveru.  
Všetky prevody budú odsúhlasované obecným 
zastupiteľstvom. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 12/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
9. Správa audítora po vykonaní auditu účtovnej závierky za 
rok 2020 
Správa audítora po vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2020 bola 
zaslaná všetkým členom obecného zastupiteľstva a členom finančnej 
komisie a tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo v Uníne 
berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 
účtovnej závierky k 31. 12. 2020. 
 
10. Návrh na úpravu rozpočtu k rekonštrukcii hasičskej 
zbrojnice 

Návrh na úpravu rozpočtu k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice bol 
prerokovaný 24. mája 2021 na porade poslancov, členov stavebnej 
komisie a za prítomnosti členov miestnej organizácie DHZ. Pôvodný 
návrh rozpočtu z roku 2017 bol 66.745,14 € a upravený rozpočet 
predstavuje čiastku 113.337,30 € s DPH. V tejto sume sú zohľadnené aj 
niektoré zmeny v projektovej dokumentácii. Návrh na úpravu rozpočtu 
tvorí prílohu zápisnice. 
Členovia DHZ svojpomocne vykonajú búracie práce, podlahy a elektro 
rozvody  v hodnote cca 15.000,- €, ktoré sú rozpočtované a tým sa suma 
rozpočtu zníži. Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice obec dostala dotáciu 
vo výške 29.920,66 €.  
Poslanec Mihál sa zaujímal o to, či aj spoločenská miestnosť v budove 
hasičskej zbrojnice bude patriť hasičom. Starosta obce mu odpovedal, že 



spoločenská miestnosť, ktorú využívajú všetky spoločenské organizácie 
v obci zostane zachovaná a spoločenská miestnosť hasičov zostane po 
úprave hasičom. 
Ing. Štetina sa zaujímal, či po rekonštrukcii v garážach budú parkovať 
všetky hasičské autá. P. Straka mu odpovedal, že tam budú garážované 
len tri vozidlá a AVIA bude na roľníckom družstve. 
Bc. Štefan Vach dodal, že v prípade prepočtu odhadovaných nákladov na 
m2 tieto predstavujú sumu 795,- €, čo podľa neho je cena novostavby. 
Bolo mu odpovedané, že po rekonštrukcii bude využiteľná plocha 
rozšírená a pri novostavbe na pôvodnom mieste by náklady na 
ekologickú likvidáciu odpadu cenu neúmerne navýšili a celý projekt by 
musel začať nanovo a zrejme bez získanej dotácie. Na základe vzájomnej 
zhody a v záujme optimalizovania nákladov  bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 13/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu 
k rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 13/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
11. Návrh na úpravu rozpočtu na vybudovanie chodníka na 
malej dolinke 
Návrh na úpravu rozpočtu na vybudovanie chodníka na malej dolinke bol 
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Pôvodný návrh rozpočtu bol 
60.508,63 € a upravený, ktorý zodpovedá súčasným cenám predstavuje 
čiastku 78.232,07 €. Návrh na úpravu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 
Po diskusii poslancov bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 14/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu na 
vybudovanie chodníka na malej dolinke. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 14/2021: 
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: p. Anton Mihál 
 
12. Predĺženie PHSR do roku 2023  
Starosta prítomných informoval, že platnosť PHSR obce Unín skončila 
v roku 2020. V súčasnosti nie sú plne zrejmé priority v rámci nového 
programového obdobia 2021 – 2027 a obce sa chcú zrovnať termínovo 
s PHSR TTSK, ktorý je platný do roku 2023. Obec musí mať z dôvodu 
žiadostí o dotácie platný PHSR, preto je potrebné ho do tohto termínu 
predĺžiť. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 15/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predĺženie platnosti 
PHSR obce Unín do roku 2023. 
 
Hlasovanie za uznesenie č.15/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
13. Návrh realizácie kamerového systému v obci 
Starosta obce oslovil na predloženie ponúk zavedenia kamerového 
systému oblasť Kúty-Skalica-Senica tak, aby bola ľahšia dostupnosť pri 
vykonávaní opráv a revízií. Predložené boli tri cenové ponuky a to firma 
EHS Skalica vo výške 7.751,94 € bez DPH, firma Witto Skalica 9.205,86 
€ bez DPH a René Šuster, Šajdíkove Humence 10.584,77 € a nie je plátca 
DPH. Tieto ponuky sú predložené na 9 kusov kamier a môžeme ich podľa 
potreby rozšíriť o ďalších 16 kamier. Bc. Fagan informoval, že prvým 
rozhodnutím bolo umiestniť 5 stálych kamier a jednu otočnú. Po 
konzultácii s odborníkmi bolo doporučené umiestniť v centre obce 
namiesto 1 otočnej kamery štyri pevné. Podotkol, že sa musí doriešiť, kto 
bude za záznamy z kamier zodpovedný. Kamery budú v takej kvalite, aby 
bolo dobré rozlíšenie nočného videnia. Starosta obce uviedol, že pravidlá 
a smernicu ku kamerovému systému nám vypracuje zodpovedný 
pracovník GDPR. P. Mihál sa zaujímal, či budú kamery umiestnené na 
všetkých vstupoch do obce a všetkých výstupoch z obce a mal dotaz na 
starostu obce, prečo mu neboli doručené podklady ku kamerovému 
systému, ktoré požadoval. Starosta mu odpovedal, že vtedy keď pýtal 
podklady boli už tri sedenia a výber bol ukončený 15 mája. Vyberal firmy, 
ktoré majú dobré recenzie. Obecné zastupiteľstvo prijalo 

 



Uznesenie č. 16/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje dodávateľa 
kamerového systému v obci Unín firmu EHS Skalica.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 16/2021: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter 
Regásek,  Bc. Ferdinand Fagan, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach 
Proti: p. Anton Mihál 
 
 
14. Návrh na kúpu hasičského auta TATRA 815 
Starosta obce predložil návrh kúpnej zmluvy od obce Bohuslavice (ČR) 
na hasičské auto TATRA 815, rok výroby 1985 v cene 427.000,- Kč bez 
DPH, čo je približne 16.800,- € bez DPH. Obhliadku vozidla vykonali 
osobne členovia DHZ. Po diskusii poslancov bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 17/2021 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje nákup hasičského 
vozidla TATRA 815 do výške 427.000,- CZK bez DPH. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje sumu 5.000,- € na 
nákup potrebného materiálu a prevody hasičského vozidla. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne splnomocňuje starostu obce 
na podpísanie zmluvy o kúpe hasičského vozidla TATRA 815. 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 17/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 

 
15. Návrh na vyradenie  hasičského auta AVIA 30L 
Vozidlo je v zlom technickom stave, platnosť STK je do 18.6.2021 
a starosta obce navrhol predaj vozidla za 1,- € DHZ Unín, členovia 
ktorého prejavili oň záujem. 
Poslanec Peter Khúla sa zaujímal, či by sa nemohlo dať do dražby, alebo 
odpredať zberateľovi. Týmto predajom by sa  získal určitý  finančný 
obnos pre hasičov.  



Poslanec Róbert Straka, člen DHZ Unín uviedol, že hasiči by po určitom 
čase toto vozidlo odhlásili z evidencie a ponechali  si ho ako veterána, tak 
ako napr. starú hasičskú striekačku. 
Poslanci k tomuto bodu prijali 
 

Uznesenie č. 18/2021 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
hasičského auta AVIA 30L DHZ Unín za cenu 1,- €.  

 
b) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie 
hasičského auta AVIA 30L z majetku obce. 
 
c) Obecné zastupiteľstvo v Uníne poveruje podpísaním 
kúpno-predajnej zmluvy starostu obce. 

 
Hlasovanie za uznesenie č. 18/2021: 
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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
16. Návrh na  zaoberanie  sa  finančnej  komisie, správy 
obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu aj verejnými 
obstarávaniami  
P. Anton Mihál navrhol, aby sa finančná komisia na základe vyhlásených 

výberových konaní zúčastnila výberu. Hlavný kontrolór obce uviedol, že 
úlohou finančnej komisie je zaoberanie sa s hospodárením s majetkom 
obce a z toho vyplýva aj rozhodovanie vo veciach verejného obstarávania. 
Keďže obec nemá vypracovaný štatút finančnej komisie, je tu tradícia 
dohody o činnosti. I keď sa mu to zdá nadbytočné, ako poslanec má 
právo si to vyžiadať. Obecné zastupiteľstvo prijalo 
 

Uznesenie č. 19/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá predsedovi finančnej 
komisie, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu  
na základe vyhlásených výberových konaní prizvať členov 
komisie k výberovým konaniam. Po ich vyhodnotení poskytnúť 
odporúčania  pri rozhodovacej činnosti starostovi.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 19/2021: 



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, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
17. Diskusia 
Starosta obce predložil prítomným došlé žiadosti:  
- P. Ľubomíra Gavorníková, Unín č. 144 – žiadosť o pridelenie 
obecného 2-izbového bytu 
- P. Mária Láníková, Unín č. 442 – žiadosť o výmenu obecného 2-
izbového bytu za 3-izbový 
- Mgr. Katarína a Ludvík Nosálovci, Unín č. 411 – žiadosť 
o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 634/5 vo výmere 193 m2 
- Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v piatok 
28. mája 2021 bude v obci očkovanie proti COVID-19. Prihlásených je 46 
občanov.  
- Starosta obce  informoval o prípravách  plánov obnovy. Plán obnovy nie 
je ešte schválený a časom uvidíme, aké prostriedky budeme môcť z tohto 
plánu čerpať a ako budú nastavené pravidlá na čerpanie dotácie. V oblasti 
ŽP by to malo byť v SR cca 1,5 mld. Eur.  Navrhol, aby  vypracovať štúdiu 
na kanalizáciu obce. Treba osloviť BVS a.s. Bratislava, pod ktoré mesto 
ohľadom ČOV by obec patrila či pod mesto Gbely alebo Holíč. 
Je aj tá možnosť, že mestá už nebudú kapacitne schopné napojiť ďalšie 
obce a preto sa budú musieť hľadať ďalšie alternatívy. Mali by sme byť na 
toto pripravení. Mgr. Peter Regásek uviedol možnosť vlastnej čističky, 
alebo ďalšieho ekologického systému. 
- Ing. Peter Štetina – hovorí sa o ďalšej vlne ochorenia COVID-19 
v jesennom období. Či by nebolo vhodnejšie dať občanom miesto 
respirátorov vitamínové balíčky 
- Bc. Juraj Ondráš sa vrátil k možnosti určenia cien pri investičných 
akciách a ich výberových konaniach. Či je aj tá  možnosť, aby sme si  sami 
určili výšku hodnoty zákazky. 
- Hlavný kontrolór uviedol, že takáto možnosť je, ale musí to byť 
zazmluvnené. Dať do podmienok súťaže, ako využije dodávateľ kapacity 
obce.  
- Mgr. Peter Regásek uviedol, že je možné  zistiť predbežnú hodnotu 
zákazky, podľa výsledku sa spriemeruje priemerná hodnota zákazky 
a potom sa vyhlási verejná súťaž. Hlavný kontrolór upozornil na to, že si 
túto hodnotu musíme obhájiť a musíme zobrať do úvahy aj to, akú 
rozhodujúcu cenu dal projektant do projektovej dokumentácie. 



- Ing. Peter Štetina sa zaujímal, ži sa v tomto roku bude konať „Beh 
okolo Unína“. Bc. Juraj Ondráš mu odpovedal, že v tomto roku sa s touto 
akciou neráta. 
Ing. Peter Štetina mal dotaz,  ako je to s rekonštrukciou schodiska na 
vyhliadkovú vežu. Starosta obce uviedol, že by sme mali zadať svoju 
predstavu o schodisku projektantovi, ktorý by posúdil, či je taká možnosť 
realizácie. Bc. Juraj Ondráš navrhol točivé schody ako sú na vyhliadkovej 
veži v Gbeloch. 
Ing. Štetina skonštatoval, že podľa informácií v sobotu bude mašír 
pochod z Koválova na unínsku rozhľadňu. 
Bc. Štefan Vach mal dotaz, ako sa starosta obce dohodol s projektantom, 
ktorého mu odporučil. Starosta uviedol, že k dohode neprišlo, nakoľko 
projektant požadoval za vypracovanie projektu 1.000,- €. 
- P. Róbert Straka  požiadal o úpravu nastavenia hodín verejného 
osvetlenia v ranných hodinách. 
- Bc. Ferdinand Fagan – informoval o susedskom spore medzi p. 
Milanom Faganom a p. Janou Matulovou, neustály voľný pohyb psov po 
obci a zanechávanie ich extrementov na chodníkoch, cestách a verejných 
priestranstvách a stále pretrvávajúci problém parkovania motorových 
vozidiel v obci. 
- P. Anton Mihál sa pýtal, či môže svojím článkom prispieť do 
Unínskych novín. Zároveň požiadal o aktualizáciu a spresnenie údajov na 
zverejnených objednávkach obce. 
- Bc. Štefan Vach mal k úprave panelovej cesty k vinohradom 
pripomienku, že pod panelmi pri studničke bola dohoda o umiestnení 
rúry o priemere 500 až 600 mm, aby tam nestála voda. Starosta 
odpovedal, že to konzultoval s projektantom, a táto rúra by tam nespĺňala 
svoj účel, lebo by sa zanášala. Po silných dažďoch v obci sa tam bol 
osobne pozrieť a voda na panelovej ceste nestála.  
- Bc. Štefan Vach ešte upozornil na zvyšky nepoužitých panelov 
a chcel, aby boli odstránené, aby sa nezopakovala situácia spred rokov, 
kedy takéto ich zvyšky zostali položené pri ceste a sú tam doteraz. 
- Mgr. Regásek poznamenal, že pri paneloch vo vinohradoch boli  
okrem podrvenej sute aj veľké kusy betónov a tehál.  Starosta uviedol, že 
túto suť tam vyviezol niekto na čierno, bez súhlasu obce. Je už rozbitá 
a použitá. Okolie panelovej cesty a u 2 krížov bude ešte upravené, 
zasypané hlinou a zasiata tráva. 
- P. Anton Mihál mal dotaz či je už vystavená faktúra za cestu a akým 
spôsobom bol vybraný dodávateľ. Starosta odpovedal, že dodávateľ bol 
vybraný prieskumom trhu. Cena za 1 hod. je 25,00 €. Rozpočet na cesty 
v tomto roku je 40.000,- €. Práce vzhľadom na nepriaznivé počasie nie 
sú ukončené, preto nie je vystavená ani faktúra. 
Z diskusie vyplynulo  
 



Uznesenie č. 20/2021 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá zaradiť žiadosť p. 
Ľubomíre Gavorníkovej, bytom Unín č. 144 o pridelenie 2-
izbového obecného nájomného bytu do evidencie, nakoľko 
obec nemá v súčasnej dobe voľný byt. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá zaradiť žiadosť p. 
Márie Láníkovej, bytom Unín č. 442 o výmenu 2-izbového 
obecného nájomného bytu za 3-izbový zaradiť do evidencie, 
nakoľko obec nemá v súčasnej dobe voľný byt.  
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje odpredaj 
obecného pozemku parc. č. 634/5 vo výmere 193 m2 Mgr. 
Kataríne a Ludvíkovi Nosálovcom, bytom Unín č. 411. 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s vypracovaním 
štúdie na kanalizáciu obce Ing.  Budovičom. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 20/2021: 
Za: Ing. Dušan Petráš, Mgr. Peter Regásek,  Bc. Ferdinand Fagan, Bc. 
Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
18. Záver 

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil 
o 19.00 hod.  

 
V Uníne, dňa 27. 5. 2021    

 
 
       Ján Palkovič 
       starosta obce 
 

 
Overovatelia: 
Bc. Juraj Ondráš      ....................................... 
 
Bc. Štefan Vach       ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
Anna Matuškovičová     ....................................... 


