
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,  
konaného dňa 11. marca 2015 o 18.00 hod. v zasadačke 

Kultúrneho domu Unín  
 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin Hoferka 
Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór 
 
Prítomní občania: 42 podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu 

obce za rok 2014 
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2014 
5. Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
6. Návrh VZN č. 1/2015 o používaní miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev na území obce Unín 
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Unín č. 1/2012 o rozsahu, spôsobe určenia a výške 
úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. 
o. a návrh Prílohy č. 2 k uvedenému dodatku 

8. Informácia zo zasadnutia stavebnej komisie 
9. Informácia zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie 
10. Žiadosti a došlá pošta 
11. Rôzne  
12. Diskusia 
13. Záver  

 
 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta  

obce Ján Palkovič. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú 
prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 



Starosta obce dal poslancom na schválenie program zasadnutia s tým, že 
z dôvodu neprítomnosti kontrolóra Ing. Gronského body č. 3, 4, 5 a 6 
budú prerokované po jeho príchode. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu poradia bodov programu 
zasadnutia 100 % hlasovaním.  
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan Petráš. 
Všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. Obecné 
zastupiteľstvo prijalo k uzneseniu č. 8/2014 písm. b.) ohľadom faktúry 
firmy Unistav Senica s. r. o.  za obsyp plynového a vodovodného potrubia 
a opravu cesty nasledovné 
 

Uznesenie č. 1/2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje preplatenie faktúry 
firme Unistav Senica, s. r. o. za obsyp plynového 
a vodovodného potrubia a opravu cesty k IBV Záhumenice za 
kostolom vo výške 
18.118,21 € z účtu určeného na úhrady faktúr pri budovaní IBV. 
 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
 
Uznesenie č. 1/2015 bolo schválené 7 poslancami, 2 boli proti (Mgr. 
Regásek a Mgr. Mihál) 
 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovateľmi zápisnice boli určení  p. Peter Rehák a Mgr. 

Ľubomíra Masaryková. Zapisovateľka Rozália Drúžková. 
 
 
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Unín č. 1/2012 o rozsahu, spôsobe určenia 
a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove 
Barborka Unín, n. o. a návrh Prílohy č. 2 k uvedenému 
dodatku 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Unín 
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Unín č. 1/2012 o rozsahu, 
spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované 
v Domove Barborka Unín, n. o. a návrh Prílohy č. 2 k uvedenému 
dodatku bolo 15 dní pred zasadnutím zaslané s pozvánkou na zasadnutie 
poslancom, zverejnené bolo v obecnej výveske aj na internetovej stránke 
obce k pripomienkovaniu. K uvedenému sa vyjadril len Mgr. Regásek, 
ktorý žiadal doplniť do dodatku, že sa jedná o sumy na m2plochy. 
Materiál tvorí prílohu zápisnice. Po doplnení bolo k uvedenému prijaté 



 
Uznesenie č. 2/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Dodatok č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Unín č. 2 
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Unín č. 1/2012 
o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované v Domove Barborka Unín, n. o. a  Prílohu č. 2 
k uvedenému dodatku. 
      Zodpovedná: Mgr. Štetinová 
 
Uznesenie č. 2/2015 bolo schválené 100 % hlasovaním všetkých 
poslancov. 
 

8. Informácia zo zasadnutia stavebnej komisie 
Informáciu zo zasadnutia komisie konanej dňa 16. 1. 2015 a 1. 3. 2015 

podal jej predseda p. Peter Khúla. Informoval o 
plánovaných investičných akciách v obci ( kultúrny dom, pálenica, 
parkové úpravy v centre obce a okolí kultúrneho domu). Stavebná 
komisia navrhla obecnému zastupiteľstvu podmienky k úprave vjazdov 
na obecných pozemkoch a zakrytie kanálov. K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 3/2015 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne rozhodlo, že všetky  

doterajšie stavebné úpravy pri oprave vjazdov do domov na 
obecných pozemkoch a zakrytie kanálov, ktoré boli vykonané 
v roku 2014 z finančného pohľadu idú na vrub stavebníka. 
Obec dodala len odpadové rúry. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne rozhodlo o systéme  
stavebných úprav pri oprave vjazdov na obecných pozemkoch 
a zakrytie kanála. Občan si podá písomnú žiadosť o úpravu 
vjazdu do domu na obecnom pozemku. Stavebná komisia 
prejedná žiadosť, a ak vydá súhlasné stanovisko, obec 
zabezpečí a dodá odpadové rúry. Žiadateľ vykoná stavebné 
úpravy na svoje náklady.  
 

c.) Stavebná komisia zváži každú písomnú žiadosť 
občana o zakrytie kanála, vyhodnotí všetky okolnosti, či 
zakrytie kanála nezhorší situáciu v odtoku dažďovej vody, 
alebo nespôsobí iné komplikácie. O zakrytí kanála rozhodne 
obecné zastupiteľstvo na základe doporučenia komisie 
výstavby, územného plánovania a životného prostredia.  



 
Zodpovední: pracovníci OcÚ 

Uznesenie č. 3/2015 písm. a) bolo schválené 8 poslancami, 1 bol proti 
(Mgr. Mihál) 
Uznesenia č. 3/2015 písm. b) a c) boli schválené všetkými 9 poslancami. 
 
 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu 
a čerpaniu rozpočtu obce za rok 2014 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu 
obce za rok 2014 mali poslanci zaslané. Zároveň bolo 15 dní pred 
zasadnutím k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom. Keďže 
neboli k materiálu žiadne pripomienky, obecné zastupiteľstvo Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce za rok 2014 
zobralo na vedomie. 

 
 

4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 
2014 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2014 mali 
poslanci zaslanú. Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne námietky, 
uvedené zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.  

 
 

5. Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 poslanci dostali 

15 dní pred zasadnutím. Zároveň bol k nahliadnutiu vo výveske pred 
obecným úradom. K plánu neboli žiadne doplňujúce pripomienky 
a obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie. 

 
 

6. Návrh VZN č. 1/2015 o používaní miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev na území obce Unín 
Návrh VZN č. 1/2015 o používaní miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev na území obce Unín bolo zverejnené 15 dní 
pred zasadnutím  na internetovej stránke obce, vo výveske pred obecným 
úradom a zaslané bolo poslancom obecného zastupiteľstva. Po rozsiahlej 
diskusii všetkých poslancov, občanov (p. Dany Flamíkovej, p. Miroslava 
Jakubáča, p. Jána Pechu, Mgr. Pavlíny Matulovej)  a vodičov autobusovej 
dopravy (p. Alexandra Flamíka a p. Róberta Straku) bolo po doplnení 
a pozmenení niektorých bodov navrhnutého VZN prijaté 

 
Uznesenie č. 4/2015 

 



a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o používaní 
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území 
obce Unín tieto zmeny:  
- v článku 1 ods. 4 sa nahrádza slovo všetkých slovom 
miestnych komunikácií  (hlasovanie – všetci za) 
- v článku 1 ods. 5 sa celý vypúšťa  (hlasovanie – všetci za) 
- v článku 3 sa odsek za 3. odrážkou presúva za 2. odrážku 
a text za 3. odrážkou sa nahrádza textom : zakazuje sa 
vykonávať bez súhlasu obce zásahy do telesa miestnej 
komunikácie 
        (hlasovanie – všetci za) 
- v článku 4 ods. 2 za 1. odrážkou sa vypúšťa text: Autobusy 
pravidelnej dopravy spoločnosti SKAND Skalica môžu 
parkovať len na parkovisku pri autobusovej zástavke „Pri 
potoku“. Autobusy iných dopravcov môžu v obci parkovať len 
so súhlasom obce a na určenom mieste. 
(hlasovanie – 5 poslancov za, 4 proti - Ing.Petráš, Bc.Ondráš, 
Mgr.Masaryková a p. Khúla) 
- v článku 4 ods. 2 za 2. odrážkou sa nahrádza text nasledovne: 
Zákaz státia všetkých vozidiel na zelených a parkových 
plochách v obci, ktoré sú majetkom obce  (hlasovanie – 
všetci za) 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 1/2015 o používaní miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Unín. 
 
Uznesenie č. 4/2015 písm. b.) bolo schválené 6 poslancami (Mgr. Mihál, 
Mgr. Hoferka ThD., Mgr. Regásek, Mgr. Masaryková, p. Rehák, p. Andel) 
1 poslanec sa hlasovania zdržal (p. Khúla), 2 poslanci boli proti (Ing. 
Petráš, Bc. Ondráš) 
Kontrolór obce Ing. Ivan Gronský a starosta obce Ján Palkovič poukázali 
, že schválené VZN je v rozpore so zákonom NR SR č. 8/2009 § 23 ods.1 
 
 
9. Informácia zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie 

Predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Bc. Juraj Ondráš  
predložil prítomných informáciu zo zasadnutia komisie, ktorá sa konala 
dňa 5. 2. 2015. Skonštatoval, že je nezáujem občanov o kultúrne akcie, čo 
na zasadnutí prezentovali i predsedovia jednotlivých spoločenských 
organizácií. Keď sa robí kultúrna akcia, na jej organizácii sa podieľajú 
poväčšine len členovia výboru, ostatní členovia organizácií sa nie sú 



schopní akcie ani zúčastnil a podporiť. Z toho dôvodu sú akcie i po 
finančnej stránke stratové. Preto by bolo potrebné skúsiť nové akcie, 
ktoré nie sú všedné. Zároveň informoval o priebehu stolnotenisového a 
nohejbalového turnaja. Taktiež kvitoval organizátorov fašiangovej 
tradície v obci. 

Zo zabehnutých akcií sa pripravuje 17. 5. Deň matiek, 24. 5. 
v prípade pekného počasia Urbánek vo vinohradoch, 30. 5.  Deň detí, 
27.6. Samohyby, hasičské súťaže – Plameň a Súťaž o pohár starostu obce. 
Do dnešného dňa neprejavila žiadna zo spoločenských organizácií záujem 
o usporiadanie zábav na letné ani novembrové hody. 

Informáciu zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 
 

10. Žiadosti a došlá pošta 
p. Branislav Písečný, ul. Mirka Nešpora č. 17, Holíč – žiadosť o pridelenie 
stavebného pozemku 
sl. Mária Hrnčiríková a Marián Malík, Unín č. 332 – žiadosť o pridelenie 
obecnej garáže 
sl. Dominika Tokošová, Unín č. 332 – žiadosť o ukončenie nájmu 1-
izbového bytu k 1. 5. 2015 
p. Veronika Pikulíková, Unín č. 309 – žiadosť o pridelenie 2 alebo 3-
izbového bytu 
p. Mária Bartalová, Unín č. 90 – žiadosť o pridelenie 2-izbového 
nájomného bytu na 12 b. j. 
sl. Mária Hrnčiríková, Unín č. 332 – žiadosť o odpustenie poplatkov za 
vykurovanie. Vykurovanie bolo dodatočne doriešené a nebude pristúpené 
k odpusteniu poplatkov. 
Jednota dôchodcov Unín – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
na činnosť organizácie – táto bude obecným zastupiteľstvom 
prerokovaná na budúcom zasadnutí, pri úprave rozpočtu, až odovzdajú 
žiadosti aj ostatné organizácie. 
Dobrovoľný hasičský zbor Unín – žiadosť o súhlas na rekonštrukciu 
vjazdu do jednej z dvoch garáží na hasičskej zbrojnici. Jedná sa o 
zväčšenie otvoru a zníženia časti parkovacej plochy a o príspevok na túto 
rekonštrukciu. 
Telovýchovná jednota Unín – žiadosť o finančný príspevok na účasť 
žiackeho družstva na 5. medzinárodnom futbalovom halovom turnaji 
o pohár Slovensko – Poľského priateľstva. 
Roľnícke družstvo Petrova Ves zaslala obci Unín návrh nájomnej zmluvy 
na obecné pozemky, ktoré obhospodaruje. Nakoľko nie je ešte upresnená 
výmera týchto pozemkov, nájomná zmluva bude prerokovaná na 
nasledujúcom zasadnutí. 



Prima banka Slovensko, kde má obec akcie zaslala ponuku na ich 
odkúpenie. Ponúkaná cena je nízka, obec akcie nebude odpredávať. 
Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie.  
 
 
 

Uznesenie č. 5/2015 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť o pridelenie 
stavebného pozemku p. Branislava Písečného, Holíč, ul. Mirka 
Nešpora č. 17 zaradiť do evidencie.  
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť slečny 
Márie Hrnčiríkovej a p. Mariána Malíka o pridelenie obecnej 
nájomnej garáže zaradiť do evidencie. 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie žiadosť 
slečny Dominiky Tokošovej, bytom Unín č. 442 o ukončenie 
nájmu v 1-izbovom byte na 12 b. j. k 1. 5. 2015 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne prideľuje 1-izbový byt č. 1 
v 12 bytovom dome do nájmu slečne Lívii Polákovej, bytom 
Unín č. 126 od 1. 5. 2015. 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Veroniky 
Pikulíkovej, bytom Unín č. 309 o pridelenie 2 alebo 3-izbového 
nájomného bytu zaradiť do evidencie. 
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Márie 
Bartalovej, bytom Unín č. 90 o pridelenie 2-izbového bytu na 
12 bytovej jednotke zaradiť do evidencie. 
g.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje príspevok vo 
výške 100,- € pre žiacke družstvo Telovýchovnej jednoty Unín 
na 5. medzinárodný futbalový halový turnaj o pohár Slovensko 
– Poľského priateľstva. 

Zodpovedná: p. Drúžková 
 
Uznesenie č. 5/2015 bolo celé schválené všetkými prítomnými 
poslancami. 
 
 
11. Rôzne 

Starosta obce p. Palkovič informoval, že Mesto Gbely  spolu 
s obcami Unín, Petrova Ves a Letničie zaslali opätovnú žiadosť na 
Ministerstvo vnútra SR na presun policajného oddelenia z Brodského do 
mesta Gbely. Žiadosť bolo daná na vedomie i prezidentovi Policajného 
zboru SR gen. PaedDr. Tiborovi Gašparovi. Do dnešného dňa nebola 
doručená žiadna odpoveď. Obecné zastupiteľstvo informáciu zobralo na 
vedomie. 



Starosta obce oboznámil prítomných, že bolo navrhnuté nové 
zloženie Správnej rady Domova Barborka n. o. Unín v zložení MUDr. 
Oľga Míšaná, MUDr. Marián Landl, Mgr. Ľubica Hrebačková, Ing Dušan 
Petráš a Ján Palkovič. 

Starosta obce predložil prítomným návrh Dodatku č. 1 
k prevádzkovému poriadku viacúčelového športového ihriska s umelou 
trávou, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

Firma VEPOS Skalica na porade so starostami obcí vyhodnotila 
separáciu odpadov. Obec Unín sa v zbere plastov umiestnila na 1. mieste 
a získala odmenu 100,- €, za ktoré budú zakúpené vrecia na plasty. 
Starosta obce skonštatoval, že máme ešte rezervy v separovaní odpadov, 
ktoré bude treba v budúcom období doriešiť. Informáciu zobrali poslanci 
na vedomie. 

Starosta obce navrhol doplniť do Školskej rady pri ZŠsMŠ Unín 
nového člena p. Ivana Komorného. Mgr. Peter Regásek bol za člena 
školskej rady delegovaný Obecným zastupiteľstvom v Uníne počas 
volebného obdobia 2010-2014. 

Na Záhumní oproti roľníckemu družstvu bude vybudované detské 
ihrisko, ktoré bude hradené sponzorsky z nadácie NAFTA, kde obec 
podala žiadosť. 

Dňa 19. marca je plánovaná kolaudácia vody k IBV Záhumenice za 
kostolom a do konca mesiaca marec bude vykonaný ostrý prepoj. 
Kompletizujú sa materiály pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. 
k realizácii prívodu elektriny k pozemkom. Na vyhlásenie verejnej súťaže 
na dopravnú infraštruktúru bola navrhnutá výberová komisia v zložení: 
Ing. Anton Míšaný, Mgr. Peter Regásek a p. Peter Khúla. 

V mesiaci január sa uskutočnil klub starostov, prvý v novom 
volebnom období za účasti všetkých starostov skalického okresu. Na 
klube prebehla voľba nového predsedu. Za predsedu bol zvolený 
primátor mesta Skalica Ing. Ľudovít Barát. Zástupca ZMOS za región Ing. 
Peter Pobuda informoval o sneme ZOZO, ktorý sa uskutoční dňa 11. 3. 
2015. Informoval o zasadnutiach ZMOS, o spolupráci resp. nespolupráci 
s vládou SR, o novom návrhu racionalizácie samosprávy v SR. 

Na ÚPSVaR Senica obec predložila dva projekty - dobrovoľnícku 
činnosť a zamestnávanie mladistvých. Obidva projekty sú na obdobie 6 
mesiacov. Náklady pre obec aj s odvodmi budú okolo cca 300,- €. Sú to 
prvé projekty ktoré Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR uvoľnilo.  

Dňa 16. 2. 2015 bola ukončená sezóna pálenia destilátov v miestnej 
pálenici. V súčasnosti začína prebiehať rekonštrukcia technologického 
zariadenia, bude vykonaná úprava vodovodného potrubia, ktoré bude 
uložené do stien. Vnútorné steny budú obložené kachličkami, aby boli 
umývateľné.  



Starosta obce informoval o výmene svetiel v kultúrnom dome. 
Výmenu a realizáciu sponzorsky vykonal p. Florian Ovečka a firma 
Kovovýroba Unín.  

V mesiaci február bolo reagované na výzvu Vyššieho územného 
celku trnavského samosprávneho kraja. Bol vypracovaný projekt na 
športové podujatia v priebehu roka 2015. Projekt bol úspešný, obci bola 
z VÚC zaslaná dotácia vo výške 200,- €. 

V novembri 2014 bola ukončená 1. etapa sceľovania pozemkov v k. 
ú. Unín a k. ú. Sedlište. 2. etapou je projektovanie a vybudovanie ciest 
v extraviláne. Starosta obce rokoval na Ministerstve pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR a Unín bol zaradený do vypracovania projektovej 
dokumentácie na výstavbu týchto ciest v tomto volebnom období. Cesty 
budú mať charakter štrkových ciest, panelových a asfaltových. Podľa 
dohody by malo byť vybudovaných 5 ciest.  

Starosta obce informoval o realizácii parkových úprav v obci. 
Konštatoval, že boli orezané vŕby a suché stromy. Stavebná komisia 
prešla parky v obci a židovský cintorín, označila suché a polámané 
stromy k výrezu. Zároveň bolo dohodnuté, že za každý vyrezaný strom sa 
zasadia dva nové, zdravé stromy. Informoval o parkových úpravách 
v okolí kultúrneho domu a centra obce. Potom by pri kultúrnom dome 
miesto neestetického kovového zábradlia bude vysadený zelený 
udržiavaný plot, na zábradlí pri predajni Jednoty budú inštalované 
závesné kvetináče. Projekt centra obce vykonáva dizajnérka a sú 
vykonávané konzultácie s domácimi predajcami kvetov a zeminy. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o úspechu žiačky 
miestnej ZŠsMŠ, Alice Glogovskej, ktorá uspela v krajskej súťaži 
v kreslení vyhlásenú ministerstvom vnútra s tematikou civilnej ochrany. 
Odovzdal jej diplom a vecný dar. 

V apríli 2015 uplynie 70 rokov od ukončenia bojov v 2. svetovej 
vojne v obci Unín. Obec Unín si túto spomienku chce uctiť vo forme 
akadémie. O termíne budú občania včas informovaní. 

K uvedenému bodu bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 6/2015 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Správnu radu 
Domova Barborka n. o. Unín v zložení: MUDr. Oľga Míšaná, 
MUDr. Marián Landl, Mgr. Ľubica Hrebačková, Ing. Dušan 
Petráš a Ján Palkovič. 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Dodatok č. 1 
k prevádzkovému poriadku viacúčelového športového ihriska 
s umelou trávou v Uníne. 



c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschválilo za člena 
Školskej rady pri Základnej škole s materskou školou v Uníne 
p. Ivana Komorného. 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje výberovú 
komisiu na vyhlásenie verejnej súťaže na dopravnú 
infraštruktúru k IBV Záhumenice za kostolom v zložení: Ing. 
Anton Míšaný, Mgr. Peter Regásek a p. Peter Khúla. 
 
Uznesenie č. 6/2015 písm. a) bolo schválené 8 poslancami, 1 sa zdržal 
(Ing. Petráš) 
Uznesenie č. 6/2015 písm. b) bolo schválené 7 poslancami, 2 sa zdržali 
(Mgr. Mihál a Mgr. Regásek) 
Uznesenie č. 6/2015 písm. c) bolo schválené len 3 poslancami (p. Andel, 
Ing. Petráš a Mgr. Masaryková) ostatní 6 poslanci sa hlasovania zdržali. 
Uznesenie č. 6/2015 písm. d) bolo schválené všetkými prítomnými 
poslancami. 
 
 
12. Diskusia 

p. Peter Vanek – veliteľ DHZ Unín vzniesol dopyt, akým spôsobom 
bude riešené preškolenie členov zásahovej jednotky, z akých finančných 
zdrojov bude preškolenie hradené. Starosta obce odpovedal, že úhrada 
pôjde zo zdrojov obce.  

p. Miroslav Mlčúch – sa pýtal, ak bude realizované nové detské 
ihrisko pri RD, kto bude zaň zodpovedný. Starosta mu odpovedal, že 
ihrisko bude v správe obce. 

p. Milan Vanek – sa zaujímal o opravu kanála pred jeho rodinným 
domom.  
Bolo skonštatované, že po ceste jazdia ťažké mechanizmy RD. Starosta 
mu odpovedal, že kanál bude opravený, až bude lepšie počasie. Čo sa týka 
mechanizmov situáciu starosta riešil na roľníckom družstve. Bolo mu 
prisľúbené, že mechanizmy po tejto ceste jazdiť nebudú. Starosta obce 
zároveň upozornil, že negatívom je, že pred ním na ceste stoja osobné 
automobily a mechanizmy tu jazdia po ceste pri jeho kanály, ktorý sa tým 
narušuje. Automobily musia byť z tejto cesty odstránené.  

Bc. Ferdinand Fagan – kedy bude opravený kanál pred p. Ervínom 
Vymyslickým. Stavebná komisia o danej situácii vie, a bude riešená po 
zlepšení počasia.  

Mgr. Peter Regásek – prečo bola zrušená Dozorná rada Domova 
Barborka n. o. Unín. Odpovedal mu Ing. Gronský – hlavný kontrolór 
obce. Skonštatoval, že dozorná rada bola zrušená a bola inštalovaná 
funkcia revízora.  



 P. Marián Ovečka – dotaz na faktúru ohľadom panelovej cesty 
k IBV. Po rokovaní s majiteľom Ing. Žeňuchom bola výška faktúry 
znížená o 5.000,- € a obecné zastupiteľstvo schválilo jej úhradu. 
Zároveň mal dotaz na stavebnú komisiu, prečo sa neopravuje horný 
most. Ing. Petráš mu odpovedal, že je vypracovaná statická 
dokumentácia od Ing. Pagerku. S opravou sa zatiaľ neuvažuje. 
 Mgr. Lukáš Mihál – dopytoval sa, prečo sa nevyzvali záujemci 
o kúpu stavebných pozemkov. Starosta odpovedal, že nie je ukončená 
výstavba sietí v danej lokalite, nepoznáme náklady, ktoré budú 
vynaložené na prípravu IBV a z toho dôvodu nie je základňa na výpočet 
ceny za 1 m2. 
 Starosta obce prečítal petíciu občanov ohľadom parkovania 
autobusov, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 11. 3. 2015 o 12.40 
hod. Na petíciu bude odpovedané v zmysle zákona. 
 
 
13. Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval  
za účasť a zasadnutie ukončil. 

 
 
V Uníne, dňa 12. 3. 2015    Ján Palkovič 
        starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
 
p. Peter Rehák    ....................................... 
 
Mgr. Ľubomíra Masaryková   ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
 
Rozália Drúžková   ....................................... 
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