
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 27. januára 2023 o 18.00 hod. 
v Kultúrnom dome Unín 

 
Prítomní: 
Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál,  Róbert Straka, Bc. Štefan  
Vach 
 
Bc. Jakub Vanek – starosta obce 
p. Zuzana Tomková – zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka obce 
 
Ospravedlnení – Mgr. Peter Regásek, Ing. Ivan Gronský 
 
Program: 
1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Prejednanie žiadosti o ukončenie nájmu v obecnom nájomnom byte 
5. Žiadosti o pridelenie  obecného nájomného bytu 
6. Návrh na zmenu č.1/2023 k VZN č.2/2021 o rozsahu, spôsobe určenia 

a  výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka 
Unín, n.o. 

7. Diskusia 
8. 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. Zároveň  podal návrh na zmenu programu s tým, že za bod č. 
5 bude doplnený nový bod programu a to návrh na zmenu č.1/2023 
k VZN č.2/2021 o rozsahu, spôsobe určenia a  výške úhrady za 
sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n.o. Ostatné 
body programu sa posúvajú. Všetci prítomní poslanci so zmenou 
programu súhlasili a následne ho jednohlasne schválili. 

 
 

 



2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Zuzana 
Tomková a overovatelia poslanci  Bc. Štefan Vach a p. Mária Malíková. 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal poslanec obecného 
zastupiteľstva Bc. Štefan Vach a skonštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva sú splnené.  

 
 
4. Prejednanie žiadosti  o ukončenie nájmu v obecnom 

nájomnom byte 
Poslancom obecného zastupiteľstva bola predložená žiadosť p. Ivany 

Slobodovej o ukončení   nájmu v obecnom nájomnom byte ku dňu 31. 
januára 2023. Poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedomie. 
 
 
5. Žiadosť o pridelenie nájmu v obecnom nájomnom byte 

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. Poslanec R. Straka mal dotaz či bol p. Peter Rehák s týmto  bytom 
oboznámený a Mgr. Lukáš Mihál či boli oslovení aj ostatní uchádzači, 
ktorí majú na obecnom úrade žiadosť o pridelenie bytu a či máme ich 
písomné vyjadrenie. Má poznatky o tom, že v tomto byte je pleseň. 
Starosta obce uviedol, že so všetkými záujemcami o pridelenie 2-
izbového nájomného   bytu hovoril a záujem prejavil iba p. Peter Rehák. 
Čo sa týka plesne v uvedenom byte, ak nepomôže vetranie bytu a 
dezinfekčné prostriedky na odstránenie plesne, bude vec postúpená na 
zasadnutie stavebnej komisie, aby sa vyjadrila a navrhla riešenie na ďalší 
postup odstránenia tohto nedostatku. 

 
Uznesenie č. 15/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 2-izbového 
nájomného bytu v obecnej 12 b.j. p. Petrovi Rehákovi, bytom 
Unín č. 411 od 1. 2. 2023. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 15/2023: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Róbert Straka, Bc. Štefan  
Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 



 
 

6. Návrh na zmenu č.1/2023 k VZN č.2/2021 o rozsahu, 
spôsobe určenia a  výške úhrady za sociálne služby 
poskytované v Domove Barborka Unín, n.o. 
Návrh na zmenu č.1/2023 k VZN č.2/2021 o rozsahu, spôsobe určenia 

a  výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, 
n.o. predložil starosta obce, ktorý bol vypracovaný v spolupráci 
s Domovom Barborka Unín a poslanci ho dostali  pred zasadnutím OZ, 
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. 16/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Návrh na zmenu 
č.1/2023 k VZN č.2/2021 o rozsahu, spôsobe určenia a  výške 
úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka 
Unín, n.o. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 16/2023: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Róbert Straka, Bc. Štefan  
Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 

 
 

7. Diskusia 
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť p. 

Martina Tokoša bytom Unín č.88 o pridelenie 1- izbového nájomného 
bytu. Nakoľko obec nemá žiadny voľný  byt, navrhuje žiadosť zaradiť do 
evidencie uchádzačov o pridelenie obecného nájomného bytu. P. Tomáš 
Šír bytom Unín č. 479 požiadal obecné zastupiteľstvo o odkúpenie 
obecného pozemku pri svojom rodinnom dome p.č.9544/1 vo výmere 150 
m2 . Táto žiadosť  bude postúpená na prerokovanie stavebnej komisii, aby 
dala stanovisko k odpredaju tohto pozemku. Starosta obce informoval 
poslancov ako aj prítomných občanov, že naša obec sa dňa 30.januára 
2023 v čase od 19,00 hod.  do 19,30 hod. zapojí do protestu pod názvom  

„ Mestám a obciam zhasína nádej“, ktorý organizuje ZMOS. Zároveň 
informoval, že na základe požiadaviek občanov bol vyčistený kanál  pred 
rodinným domom p. L. Sabaya a oproti  domu smútku. 



Poslanec R. Straka informoval, že na najbližšom  zasadnutí stavebnej 
komisie bude riešený problém úpravy kanála za rodinným domom p. M. 
Júnoša. Pani M. Júnošová poukázala na nedbanlivosť majiteľov psov, 
ktorí po svojich „miláčikoch“ počas prechádzky po obci nezberajú ich 
exkrementy. Zaujímala sa, či budú a kedy po obci umiestnené nádoby na  
exkrementy. Starosta uviedol, že po výbere daní  za psa sa budeme touto 
otázkou zaoberať. Bc. F. Fagan informoval poslancov, že po viacročnej 
odmlke sa budú v obci konať fašiangy. V minulosti sa v obci každoročne 
konal vianočný stolnotenisový turnaj. V tomto roku by ho priaznivci 
stolného tenisu  chceli znova obnoviť, ale už ako turnaj veľkonočný, aby 
sa zosúladili  hráči amatéri s profesionálmi. Pripomenul, ako to vyzerá 
s realizáciou kamerového systému v obci. Starosta obce uviedol, že 
v pondelok 30.januára 2023 je spoločné rokovanie s firmou EHS Skalica, 
ktorá bude zabezpečovať realizáciu kamerového systému v obci. K tomuto 
rokovaniu bude prizvaný aj p. P. Benkovič, člen komisie pre ochranu 
verejného poriadku,  ktorý bol prítomný pri rokovaniach od samotného 
začiatku realizácie. 
P.O. Potreská sa informovala ako sa bude riešiť poškodenie smetných 
nádob pracovníkmi vývoznej spoločnosti. Pri poslednom vývoze mali 
pracovníci problém aj s vysypaním popola s odôvodnením, že sa na nich 
práši. Starosta obce tento problém bude riešiť s vedúcim pracovníkom 
VEPOS Skalica. Ďalej  mala pripomienku k uhŕňaniu snehu. Počas 
napadnutia snehu 21.januára ešte v poobedňajších hodinách nemali pred 
ich rodinným domom uhrnutý sneh. Ing. Zuzana Kubíková sa zaujímala 
v akom štádiu je  výstavba cyklochodníka, na čo jej starosta odpovedal, že 
v súčasnej dobe sa s jeho výstavbou neuvažuje. Zároveň sa zaujímala ako 
bude zabezpečená bezpečnosť detí do školy a zo školy. P. D. Vaculková 
vzniesla dotaz, či  obec bude  pokračovať v rozlúčke so zosnulými 
spoluobčanmi  pri dome smútku. Starosta od čítania upustil, ale obradov 
sa zúčastňuje a aj zúčastňovať bude. Zároveň mala dotaz ako to bude 
s výstavbou chodníka pri hlavnej ceste. Ing. A. Papulová sa zaujímala či je 
projekt na výstavbu tohto chodníka dostupný. Starosta obce odpovedal, 
že výstavba je finančne náročná a bude sa realizovať v etapách a začne sa 
u najvyššieho bodu pri križovatke na IBV a potom sa rozhodne ktorou 
stranou sa pôjde. Projektová dokumentácia je uložená na obecnom úrade 
a je dostupná k nahliadnutiu.  
P.Z. Hoferková mala pripomienku, že je potrebné sprístupniť WC v dome 
smútku pre ľudí, ktorí sa zúčastňujú poslednej rozlúčky so zosnulým. 
P. M. Nigrovič sa vyjadril ku kamerovému systému s tým, aby sa vybrali 
kamery kvalitné, zodpovedajúce súčasnej dobe nakoľko technika vývojom 
napreduje. Taktiež mal pripomienku k nedostatočnému uhŕňaniu snehu. 
Navrhol či by  poslanci obecného zastupiteľstva nemali prehodnotiť cenu 
za odpredaj obecných pozemkov za m2 ,  ktorá je v súčasnosti 5 eur. 
Východiskom by mohla byť napr. cena trhová. Zaujímal sa či aj v lokalite 



IBV bude zavedená optika. Starosta odpovedal že áno, bude ťahaná 
zemou. Mal dotaz ako bolo naložené s mikulášskymi balíčkami, ktoré si 
deti neprevzali. Balíčky boli uložené na obecnom úrade. Niektorí rodičia 
detí si balíčky prevzali priamo na obecnom úrade a tie ktoré zostali boli 
dané do ZŠsMŠ Unín na detský maškarný ples, ktorý sa konal 28.januára 
2023. 

 
Uznesenie č. 17/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Martina 
Tokoša , bytom Unín č. 88 o pridelenie 1 –  izbového obecného 
nájomného bytu zaradiť do evidencie. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 17/2023: 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Róbert Straka, Bc. Štefan  
Vach 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
8. Záver 

 
Na záver starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

V Uníne, dňa 27.1.2023   
 
 
 
 

 
       Bc.Jakub Vanek 
       starosta obce 

 
 
 
Overovatelia: 
Bc. Štefan Vach        ....................................... 
 
p. Mária Malíková     ......................................
                     
  
Zapisovateľka: 
Zuzana Tomková                                                     ....................................... 


