
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 5. februára 2020 o 18.00 hod.  
na Obecnom úrade 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. Rozália Drúžková – zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
 
Prítomní: 24  občanov podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného 

majetku, sociálnych vecí a obchodu 
5. Návrh úhrad stavebných prác a materiálu v kultúrnom dome 
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2019 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Unín k čerpaniu rozpočtu 

k 31.12.2019 
8. Diskusia 
9. 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 hlasovaním 
všetkých prítomných poslancov v navrhnutom znení jednohlasne 
schválený.  
 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália 
Drúžková a overovatelia Mgr. Peter Regásek a p. Anton Mihál. 
 



3. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan 

Petráš. Skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.  
 
 

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

Predseda finančnej komisie, správy obecného majetku, sociálnych 
vecí a obchodu, Ing. Dušan Petráš podal informáciu zo zasadania 
komisie, ktorá sa konala 29. januára 2020. Zápisnica tvorí prílohu tejto 
zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie 
a z jednotlivých bodov vyplynulo nasledovné 

 
Uznesenie č. 3/2020 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
obecného pozemku v k. ú. Unín parc. č.  494 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 83 m2  p. Dane Mihalkovej, bytom 
Kunov č. 184 za cenu 5,- €/m2.  
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie 
pre Dobrovoľný hasičský zbor Unín pre rok 2020 vo výške 
2.296,- €. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie 
pre Telovýchovnú jednotu Unín pre rok 2020 vo výške 7.000,- 
€. 
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie 
pre DT klub Unín pre rok 2020 vo výške 1.100,- €. 
 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie 
pre Jednotu dôchodcov Unín pre rok 2020 vo výške 500,- €. 
 
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie dotácie 
pre Základnú organizáciu slovenského zväzu chovateľov Unín 
pre rok 2020 vo výške 1.000,- €. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2020 písm. a): 
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: p. Anton Mihál 
Proti: --- 



 
Hlasovanie za uznesenie č. 3/2020 písm. b.) – f.): 
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. Návrh úhrad stavebných prác a materiálu v kultúrnom 

dome 
Práce na rekonštrukcii kultúrneho domu pokračujú. Na návrh 

finančnej komisie, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu 
bola predložená ponuka na rekonštrukčné práce vo vestibule od p. Jozefa 
Bordáča a v divadelnej sále od firmy ROGA Trnava. Mgr. Regásek 
požiadal, aby v rámci transparentnosti boli predložené vždy najmenej tri 
ponuky, z ktorých je treba vybrať najvhodnejšiu. Na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva boli doložené na každé z týchto prác ešte ďalšie dve 
ponuky. A to na vestibul MSP Martiš, s.r.o. Senica a ERDF Projekt s.r.o. 
Petrova Ves. Na divadelnú sálu LTS TRADING s.r.o. Petrova Ves a p. 
Jozef Bordáč, Unín. Bc. Štefan Vach sa pýtal pána starostu, v akom stave 
sú práce, ktorých ponuky ide obecné zastupiteľstvo schvaľovať. Starosta 
mu potvrdil, že práce už prebiehajú a podrobne zreferoval ich priebeh vo 
vestibule aj divadelnej sále.  K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 4/2020 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s  úhradou 
stavebných prác na rekonštrukcii vestibulu kultúrneho domu 
od p. Jozefa Bordáča vo výške 5.385,11 € . 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s  úhradou 
stavebných prác na rekonštrukcii divadelnej sály od firmy 
ROGA Trnava vo výške 8.538,- €. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 4/2020 písm. a): 
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: --- 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 4/2020 písm. b): 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla,   Bc. Juraj Ondráš, Bc. Ferdinand 



Fagan, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. Peter Štetina 
Zdržal sa: Mgr.  Peter Regásek, Bc. Štefan Vach 
Proti: --- 
 

6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Unín za 
rok 2019 

Správa hlavného kontrolóra obce Unín za rok 2019 bola 
elektronicky zaslaná poslancom. Bližšie sa k nej vyjadril Ing. Gronský – 
hlavný kontrolór obce. Keďže neboli zo strany poslancov žiadne 
pripomienky, obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie. 

 
 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Unín k čerpaniu 
rozpočtu k 31.12.2019 

             Písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Ivana 
Gronského dostal každý poslanec spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva a bolo i k nahliadnutiu vo výveske pred obecným 
úradom. Poslanci nemali k nemu žiadne výhrady a prijali 

 
Uznesenie č. 5/2020 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce 
Unín za rok 2019.  

 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje plnenie a čerpanie 
rozpočtu Obce Unín za rok 2019 bez výhrad. 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 5/2020: 
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: --- 
 
 

8. Diskusia 
Starosta obce predložil prítomným dve žiadosti o pridelenie 

obecných bytov: 
- P. Vladimír Bilka, Unín č. 392  
- Mgr. Adriána Martišiaková, Unín č. 71. 
 
 
K uvedenému bolo prijaté: 



 
Uznesenie č. 6/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosti o pridelenie 
obecných nájomných bytov p. Vladimíra Bilku, bytom Unín č. 
392 a Mgr. Adriány Martišiakovej, bytom Unín č. 71 zaradiť do 
evidencie, nakoľko obec nemá žiadny voľný byt 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 6/2020: 
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: --- 
 
Starosta obce sa vyjadril k pripravovanej reforme samosprávy, ktorá sa 
chystá a boli o nej starostovia obcí oboznámení na porade. 
Zároveň pozval všetkým, aby sa zúčastnili volieb do NR SR, ktoré sa 
uskutočnia 29. februára 2020. Volebnú miestnosť máme na obecnom 
úrade. 

Poslanec Anton Mihál – po komunikácii s mládencami, ktorí mali 
tento rok usporadúvať fašiangy mal dotaz na starostu obce, keďže 
v tomto roku nie je možné fašiangové slávnosti uskutočniť v kultúrnom 
dome, či by obec neprispela na hudbu, s ktorou by usporiadali fašiangový 
pochod obcou. Starosta obce a poslanci navrhli, aby sa spojili na budúci 
rok dva ročníky mládencov a usporiadali budúcoročné fašiangy spolu. 
Starosta obce zároveň skonštatoval, že v tomto roku obec zabezpečí máj. 

Mgr. Peter Regásek  sa vyjadril ku kontrolám financií zo strany 
SEIA a korekciám, ktoré starosta obce spomínal vo svojom príhovore. 
Skonštatoval, že SEIA je poskytovateľ finančných prostriedkov 
a vykonáva prvotnú kontrolu. Druhú kontrolu vykonáva ministerstvo 
životného prostredia ako riadiaci orgán, tretiu kontrolu vykonáva 
centrálny kordinačný orgán a štvrtou je audit EK. Momentálne sa 
v kultúrnom dome už preinvestovala väčšia suma, ako bola plánovaná. 
Podľa jeho názoru mal byť zvolaný externý manažment, ktorý obec platí 
a malo byť vykonané zmenové konanie. Mal byť zvolaný krízový štáb 
poslancov a mali sa doplniť práce, ktoré sa teraz uskutočňujú mimo 
projektu a mohli byť uhradené z eurofondov, alebo sme sa mohli o ich 
preplatenie aspoň pokúsiť po dohode s riadiacim orgánom. Starosta obce 
mu odpovedal, že práce, ktoré sa teraz v kultúrnom dome robia nemohli 
byť zahrnuté do projektu.  

P. Anton Mihál sa zaujímal ako je to s kúpou hasičskej cisterny. 
Starosta obce mu odpovedal, že až bude zrekonštruovaná hasičská 
zbrojnica a bude priestor na riadne parkovanie tohto vozidla, môže sa 



uvažovať o jeho kúpe. Skonštatoval, že s Ing. Mičom toto parkovanie na 
roľníckom družstve prediskutoval, ale podmienky by boli nedostatočné. 
Na čo sa ohradil p. Peter Vanek, ktorý oznámil, že parkovanie na 
roľníckom družstve je dostatočné a vedením povolené. P. Róbert Straka 
súhlasil s tým, že po rekonštrukcii hasičskej zbrojnice bude priestorovo 
parkovanie vyhovovať.  

P. Ľubica Jurkovičová bez vyzvania vstúpila do diskusie a oznámila, 
že pred komunálnymi voľbami zabezpečila takého auto za 1,- €, ale 
starosta p. Palkovič ho nechcel prevziať, lebo sa bál, že p. Jurkovičová 
bude kandidovať.  

Bc. Štefan Vach nebol spokojný so zápisom zo stavebnej komisie, 
ktorá sa konala v nedeľu 15. decembra 2019, ktorý zapísal starosta obce, 
nakoľko mu v zápise chýba skutočný dôvod mimoriadneho stretnutia sa 
stavebnej komisie v súlade s  Uznesením OZ č. 51/2019. Nesúhlasí s tým, 
že sa táto komisia zišla z dôvodu riešenia dokončovacích prác 
v kultúrnom dome. Starosta mu odpovedal, že komisiu zvolal on osobne 
aj z dôvodu vykonania prác mimo projektu na dokončovacie práce, a že 
stavebný denník je k nahliadnutiu na obecnom úrade a teploty sú tam 
zapísané. Zástupca CS Trnava Ing. Gašparovič tu predložil stavebný 
denník, no nikto okrem Ing. Jáchima nejavil záujem sa pozrieť či sú 
v ňom uvedené teploty počas prác. 
- P. Peter Khúla – predseda stavebnej komisie skonštatoval, že 
stretnutie tejto komisie bolo na základe  uznesenia z decembrového 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde bolo uložené stavebnej komisii 
skontrolovať vedenie stavebného denníka na práce na rekonštrukcii 
kultúrneho domu s dôrazom na systematickosť a obsahovú stránku a 
informáciu podať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, čo 
potvrdil i Ing. Gronský prečítaním presného znenia tohto uznesenia. P. 
Khúla zároveň skonštatoval, že p. Bordáč na tomto stretnutí oboznámil 
prítomných, ako budú pokračovať ďalšie práce.  
- Mgr. Peter Regásek uviedol, že práce sa robili počas mrazu. 
Zároveň požiadal, aby sa pri každej zákazke predkladali najmenej tri 
cenové ponuky na všetky práce.  
- Keďže v hľadisku nastalo rušno, ozývali sa hlasy prítomných 
občanov, ktorí zasahovali do rokovania poslancov, Ing. Gronský uviedol, 
že na zasadnutí obecného zastupiteľstva hovorí starosta, poslanci 
a v diskusii po poslancoch môže dať slovo prítomným občanom. Ak je 
táto postupnosť porušená môže sa podľa Zákona o priestupkoch udeliť 
pokuta vo výške 33,- €. 
- P. Anton Mihál sa zaujímal, či poznáme náklady a výnosy z IBV. 
- Bc. Juraj Ondráš skonštatoval, že je na IBV potrebné zabudovať na 
cestu spomaľovače. 
- P. Anton Mihál navrhol, aby odborné komisie bývali v piatok. 



- Mgr. Regásek za zaujímal o to, kedy má roľnícke družstvo splatnosť 
dane z nehnuteľnosti. P. Drúžková mu odpovedala, že prvú splátku má 
k 31.5. a druhú k 30.11. bežného roka.  
- P. Anton Mihál sa zaujímal, kedy sa schvaľoval projekt na 
prepojenie cesty na IBV, aká bola cenová ponuka, kedy bolo schválené 
preplatenie týchto prác? Na tento dotaz mu bude zodpovedané na 
najbližšom zasadnutí finančnej komisie. 
- P. Róbert Straka sa informoval, aké budú v kultúrnom dome 
žalúzie, na čo mu starosta obce odpovedal, že textilné vertikálne 
a farebne prispôsobené podlahe. 
- Ing. Jozef Jurkovič upozornil z bežne dostupného dokumentu, 
rozpočtu ACS Unín, na nevykonanie určitých stavebných prác (očistenie 
vonkajšej omietky vysokotlakou WAP, vonkajšia omietka stien 
vápencovocementová) podľa tohto rozpočtu. Preto sa starostu obce pýtal, 
či medzi dodávateľom a ním prebieha komunikácia v tom zmysle, aby sa 
dohodli tak, že niektoré položky z rozpočtu, ktoré nie sú vykonané boli 
 v tejto hodnote nahradené a boli vykonané iné práce. Starosta mu 
odpovedal, že aj v tomto prípade sa takto postupovalo a práce, ktoré sa 
nevykonali boli nahradené inou prácou, ktoré neboli zakomponované v 
rozpočte. Najviac ho zaujímala položka č. 4 pri zateplení a odvoz sute na 
skládku a či k tomu budú vážne lístky na odpad. Starosta odpovedal, že 
odvoz sute bude preplatený na základe vážnych lístkov. 

 
 

9. Záver 
Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie 

ukončil s tým, že na nasledujúcom zasadnutí budú prerokované dve 
Všeobecne záväzné nariadenia a uskutoční sa v mesiaci marec.  

 
V Uníne, dňa 6. 2. 2020    

 
 
       Ján Palkovič 
       starosta obce 

 
Overovatelia: 
Mgr. Peter Regásek     ....................................... 
p. Anton Mihál      ....................................... 
Zapisovateľka: 
Rozália Drúžková     ....................................... 
 


