
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 7. júna 2022 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, Ing. Peter Štetina, 
p. Štefana Jurigová 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
 
Prítomní občania: 6 podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj pozemku na IBV Záhumenice za 

kostolom  
5. Správa zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie 
6. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 
7. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku, 

sociálnych vecí a obchodu 
8. Návrh na prevod prostriedkov z rezervného fondu 
9. Návrh na úpravu rozpočtu k 1.6.2022 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za 

rok 2021 
11. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 
12. Správa audítora o vykonaní auditu individuálnej účtovnej závierky za 

rok 2021 
13. Návrh 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 

14. Zriadenie kolumbária - návrhy 
15. Žiadosti  
16. Diskusia 
17. 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.  

Program bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 
 

 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Anna 
Matuškovičová a overovatelia poslanci Ing. Dušan Petráš a Bc. Ferdinand 
Fagan. 
 
 

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

Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú splnené.  
 

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

Po vyhlásení verejnej súťaže na predaj obecného stavebného 
pozemku vedeného ako orná pôda parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2 
a ostatná plocha parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2  boli na obec doručené 
tri žiadosti a to žiadosť Jakuba Hricu, Unín č. 381 so Silviou Škojcovou, 
žiadosť Jakuba Hulimana, Unín č. 295 s Miroslavou Galbavou, a žiadosť 
Natálie Tokošovej, Unín č. 440 s Martinom Úlehlom. Po otvorení 
jednotlivých návrhov bolo zistené, že: 
Jakub Hrica so Silviou Škojcovou ponúkajú 45,- €/m2,  
Jakub Huliman s Miroslavou Galbavou ponúkajú 29,- €/m2  
Natália Tokošová s Martinom Úlehlom ponúkajú 22,30 €/m2 . 
Vzhľadom k tomu, že Jakub Hrica so Silviou Škojcovou  ponúkli najvyššiu 
kúpnu  cenu obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo 

 
Uznesenie č. 10/2022 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
obecného stavebného pozemku na IBV Unín – Záhumenice za 
kostolom  parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2 vedený ako orná 
pôda a parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2 vedený ako ostatná 
plocha, na LV Obce Unín č. 3752 p. Jakubovi Hricovi, bytom 
Unín č. 381 a jeho partnerke Silvii Škojcovej, bytom Holíč, SNP 
39. Celková výmera pozemku je 675 m2 a odpredáva sa za cenu 
45,- €/m2. 



 
b.)  Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje odpredaj 
obecného stavebného pozemku  na IBV Unín – Záhumenice za 
kostolom parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2  vedený ako orná 
pôda a parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2 vedený ako ostatná 
plocha p. Jakubovi Hulimanovi, bytom Unín č. 295 a partnerke 
Miroslave Galbavej. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje odpredaj 
obecného stavebného pozemku  na IBV Unín – Záhumenice za 
kostolom parc. č. 9544/4 vo výmere 392 m2  vedený ako orná 
pôda a parc. č. 9544/22 vo výmere 283 m2 vedený ako ostatná 
plocha slečne Natálii Tokošovej, bytom Unín č. 440 a Martinovi 
Úlehlovi. 
       Zodpovedný: R. Drúžková 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 10/2022: 
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, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
5. Správa zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a 
vzdelávanie 

Predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie Bc. Juraj Ondráš 
informoval prítomných o zasadaní komisie, ktorá sa zišla dva krát spolu so 
spoločenskými organizáciami ohľadom plánovaných kultúrnych akcií 
v obci. Okrem akcie „Vyčistime si Unín“ sa uskutočnil dňa 4. júna 2022 
deň detí formou „Rozprávkového pochodu“. Počasie akcii prialo 
a zaregistrovalo sa 119 detí. Pochodu sa však zúčastnili aj neregistrovaní 
ako i dospelí. Všetkým zúčastneným či už na stanovištiach ako  
účinkujúcim, alebo len účastníkom pochodu Bc. Ondráš poďakoval. 
V najbližšom období v obci Únia žien pripravuje Krojovaný pochod so 
zábavou, na ktorú všetkých srdečne pozýva. Dňa 5. júla 2022 sa bude konať 
„Nočný beh okolo Unína“, na ktorý pozýva všetky vekové kategórie. 

Skonštatoval, že na letné hody obec dáva zdarma spoločenským 
organizáciám k dispozícii kultúrny dom na usporiadanie hodovej zábavy 
s voľným vstupom a uhradí náklady na hudbu. Organizátori by mali na 
starosti len organizačnú časť a bufet, z ktorého výnosy by boli ich príjmom. 
Do dnešného dňa však žiadna zo spoločenských organizácií o túto akciu 
neprejavila záujem. Kultúrna komisia tiež chystá na letné hody hodovú 
„11“. 



Obecné zastupiteľstvo zobralo správu zo zasadnutia komisie pre 
kultúru, šport a vzdelávanie na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. 

 
 
6. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

Hlavný kontrolór obce Unín Ing. Ivan Gronský vypracoval Plán 
kontrol na obdobie júl – december 2022, ktorý bol poslancom zaslaný na 
preštudovanie, bol prerokovaný finančnou komisiou a zverejnený vo 
vývesnej tabuli pred obecným úradom a v úradných oznamoch na 
internetovej stránke obce. Tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo 
k uvedenému prijalo  

 
Uznesenie č. 11/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán kontrol hlavného 
kontrolóra obce Unín na obdobie júl – december 2022. 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 11/2022: 
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, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
7. 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 1. júna 2022 predložil jej predseda 
Ing. Dušan Petráš.  
Zápisnica zo zasadnutia tvorí prílohu tejto zápisnice. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie a jednotlivé body budú 
prerokované na dnešnom zasadnutí. 
 
 
8. Návrh na prevod prostriedkov z rezervného fondu 

Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová podala poslancom 
návrh na prevod finančných prostriedkov na úhradu nákladov 
rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a na kúpu vráteného stavebného 
pozemku od Mareka Bordáča z rezervného fondu vo výške 84.381,30 €, 
nakoľko tento fond sa využíva na pokrytie kapitálových výdavkov.  

Po rozsiahle diskusii poslancov bolo prijaté 
 
 



Uznesenie č. 12/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prevod finančných 
prostriedkov vo výške 84.381,30 € z rezervného fondu na 
pokrytie kapitálových výdavkov. 
       
Hlasovanie za celé uznesenie č. 12/2022: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš, Bc. Ferdinand 
Fagan, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: Mgr. Peter Regásek, Bc. Štefan Vach 

 
 
9. Návrh na úpravu rozpočtu k 1. 6. 2022 

Návrh na úpravu rozpočtu k 1.6.2022 bol zaslaný všetkým 
poslancom a bol prerokovaný na finančnej komisii. V príjmovej časti sa 
zvyšuje položka za tržby v obecnej pálenici, dotácia na výrub drevín 
a dobropisy. Oproti schválenému rozpočtu boli bežné príjmy navýšené 
o 32 450,- €. Výdavková časť bežného rozpočtu sa oproti schválenému 
zvýšila o 32 380,- €. Úprava rozpočtu sa týkala hlavne zvýšenia spotrebnej 
dane z liehu, nájomných priestorov za knižnicu, vrátenie stravného 
ÚPSVaR. Do finančných operácií v príjmovej časti boli zapracované  
zostatky finančných prostriedkov z roku 2021. V kapitálových výdavkoch 
bola zvýšená položka za nákup pozemkov. Návrh na úpravu tvorí prílohu 
zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 13/2022 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predloženú 
úpravu rozpočtu k 1. júnu 2022. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 13/2022: 
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, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 
obce za rok 2021 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 
2021 bolo zaslané poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie. 
Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný 



účet obce za rok 2021 bez výhrad. 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 2021. 

 
 
11. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 
Návrh záverečného účtu obce Unín za rok 2021 bol zaslaný všetkým 

poslancom. Záverečný účet obce obsahuje rozpočet obce za rok 2021, 
plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021, prebytok rozpočtového 
hospodárenia, tvorbu a použitie rezervného fondu, bilanciu aktív a pasív, 
prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021, prehľad poskytnutých dotácií, 
údaje o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti, finančné 
usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, fondom, VÚC, zriadeným 
a založeným právnickým osobám. K záverečnému účtu obce vydal svoje 
stanovisko aj hlavný kontrolór obce. 
K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 14/2022 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje záverečný účet 
Obce Unín za rok 2021 bez výhrad. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje presun zostatku 
finančných operácií z rok 2021 vo výške 140.150,84 € do 
rezervného fondu. Tieto financie budú použité na kapitálové 
výdavky a splátky univerzálneho úveru. Všetky prevody budú 
odsúhlasované obecným zastupiteľstvom.  
 
      Zodpovedná: A.Matuškovičová 

 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 14/2022: 
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, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 
 
12. Správa audítora o vykonaní auditu individuálnej účtovnej 
závierky za rok 2021 
Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021 bola zaslaná 
všetkým poslancom, z ich strany neboli vznesené pripomienky a uvedenú 
správu zobrali na vedomie. 



13. Návrh 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  VZN č.1/2022 bol zverejnený na internetovej stránke obce 
a v obecných výveskách po dobu 15 dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. Bolo prerokované na zasadnutí finančnej komisie. Poslanci 
boli oboznámení s výškou finančných pásiem na nákup potravín na jedno 
dieťa podľa vekových kategórií stravníkov. ZŠ s MŠ podala žiadosť 
o zvýšenie poplatkov za stravu do druhého pásma, zvýšenie poplatkov za 
pobyt v materskej škole z 13,- € na 15,- € a školskom klube detí z 8,- € na 
10,- €.   Poslanec Peter Khúla mal dotaz, či by sa nemohlo zvýšiť stravné 
cudzím stravníkom a kto sú cudzí stravníci. Cudzí stravníci sú 
dôchodcovia,  prípadne iní stravníci z obce. Bc. Ferdinand Fagan mal 
dotaz, či by nebolo možné odčleniť od cudzích stravníkov dôchodcov. 
Zvýšenie stravy cudzím stravníkom by znamenalo automaticky zvýšenie 
stravného aj zamestnancom. Dôchodcovia sa nemôžu od cudzích 
stravníkov odčleniť. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 15/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje 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. 15/2022: 
Za: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš,  Mgr. Peter Regásek,  Bc. 
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. 
Štefana Jurigová 
Zdržal sa: p. Peter Khúla 
Proti: --- 
 
 
14. Zriadenie kolumbária – návrhy 

Starosta obce zaslal všetkým poslancom návrhy na kúpu 
kolumbária na miestny  cintorín. Oslovil sedem kamenárskych 
spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou a inštaláciou kolumbárií. Na jeho 
výzvu reagovali tri firmy. Navrhol kúpu kolumbária od firmy DURST 
z Karvinej – Nového Mesta vo dvoch variantoch a to 12-kusový a 9-



kusový. Podobný typ kolumbária je umiestnený na miestnom cintoríne 
v Břeclave. O umiestnení kolumbária na cintoríne rokoval aj so správcom 
fary, ktorý k návrhu nemá žiadne pripomienky a s jeho umiestnením 
súhlasí.  

Bc. Juraj Ondráš mal výhrady k predloženým ponukám a navrhol, 
aby sa na internetovú stránku obce umiestnil link s ponukami 
kolumbárií, aby sa občania k ním vyjadrili. Po vyhodnotení ponúk by 
stavebná komisia v spolupráci so správcom fary rozhodli o jeho 
konečnom umiestnení na miestnom cintoríne.  

Mgr. Peter Regásek mal dotaz, prečo zriadenie kolumbária 
neprejednala stavebná komisia a nevyjadrili sa k tomu občania. Navrhol, 
aby sa písomne ošetrilo jeho umiestnenie s vlastníkom cintorína – 
s cirkvou. 
 Starosta obce odpovedal, že poslancov zvolili občania a tým im dali 
dôveru na svoje zastupovanie. 
 Ing. Dušan Petráš navrhol, že by bolo vhodné dať na stránku odkaz 
na výrobcov predložených ponúk kolumbárií. 

Bc. Ferdinand Fagan uviedol, že budú potrebné aj ďalšie stavebné 
úpravy okolia kolumbária.  
 
 
15. Žiadosti 
- p. Adriana Reháková, Unín č. 411 – žiadosť o pridelenie 2-3 
izbového obecného nájomného bytu 
- p. Peter Rehák, Unín č. 411 – žiadosť o pridelenie obecného 
nájomného bytu 
- p. Vladimír Bilka, Unín č. 442 – žiadosť o vybudovanie 
bezbariérového prístupu 
K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 16/2022 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Adriány 
Rehákovej, bytom Unín č. 411 o pridelenie 2 – 3 izbového 
obecného nájomného bytu zaradiť do evidencie. 

 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Petra 
Reháka, bytom Unín č. 411 o pridelenie obecného nájomného 
bytu zaradiť do evidencie. 

 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Vladimíra 
Bilku, bytom Unín č. 442 o vybudovanie bezbariérového 
prístupu postúpiť na prerokovanie stavebnej komisii. 
 



Hlasovanie za celé uznesenie č. 16/2022: 
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, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 

 
 

16. Diskusia 
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 6. 

júna sa zúčastnil zasadnutia školskej rady. Nie je tu obsadená funkcia 
člena školskej rady za zriaďovateľa. P. Márii Malíkovej, členke školskej 
rady za materskú školu končí syn v materskej škole, a tým zaniká aj jej 
členstvo. Z toho dôvodu starosta obce navrhol poslancom s jej súhlasom 
menovať ju do školskej rady za zriaďovateľa od 1. septembra 2022. 

Starosta obce poďakoval predsedovi kultúrnej komisie Bc. Jurajovi 
Ondrášovi a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii 
„Rozprávkového pochodu.“ 

Starosta obce informoval poslancov, že bola vykonaná kontrola 
Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou a firmou EHS ohľadom 
inštalovania optických káblov a kamerového systému. Práce by mali byť 
vykonané do 15. augusta 2022. Súčasne by mal byť zrealizovaný aj 
kamerový systém firmou EHS Skalica.  

Bc. Ferdinand Fagan sa zaujímal kadiaľ bude vedená optika na IBV 
Záhumenice, na čo mu starosta odpovedal, že vzdušným vedením. 

Ing. Peter Štetina vzniesol dotaz, či suma 3.800,- € schválená ako 
spoluúčasť obce k podanému projektu na detské ihriská v škole, v prípade 
jej neschválenia, bude poskytnutá na tento účel škole. Starosta obce mu 
odpovedal, že do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva by nám 
malo byť doručené oznámenie, či sme pri uvedenom projekte boli 
úspešní, preto prosím ešte o trpezlivosť. 

Mgr. Peter Regásek sa spýtal, z akého je to projektu a akej výzvy 
a zároveň požiadal starostu obce, aby zaslal všetkým poslancom 
obecného zastupiteľstva výzvu, ktorú zaslal na toto ihrisko.  

Poslanec Róbert Straka vzniesol dotaz kedy bude kolaudácia 
hasičskej zbrojnice a ako to bude so žiadosťou DHZ na zakúpenie stolov 
a stoličiek, či na to možno použiť finančné prostriedky, ktoré im boli 
poskytnuté na dotáciu v zmysle VZN č. 1/2019. Tieto prostriedky sa majú 
použiť na reprezentáciu, čo podľa neho stoly a stoličky spĺňajú, nakoľko 
tieto priestory hasičskej zbrojnice sú reprezentačné. Boli by majetkom 
obce, lebo aj budova je obecná.  

Bc. Juraj Ondráš sa vyjadril, že v tomto prípade sa priestory môžu 
využívať na obecné akcie, môžu sa tam schádzať aj ostatné spoločenské 
organizácie z obce, nakoľko je tam pekný priestor.  



Mgr. Peter Regásek navrhol, že keď si hasiči dávali strechu 
z budovy svojpomocne dole a tieto práce boli zaplatené dodávateľovi, 
nech ho požiadajú o sponzorský dar.  

Starosta obce odpovedal, že hasiči si dávali dole len časť strechy, 
nakoľko ďalšie práce na jej odstránenie  boli nebezpečné a dodávateľská 
firma tieto práce robila sama s pomocou žeriava.  

Bc. Ferdinand Fagan sa zaujímal, čo bude s divadlom Zámčisko. 
Terajšia režisérka Veronika Stieranková študuje a komponuje hudbu a 
vystupuje v študentskom divadle a bývalý režisér Štefan Mach účinkuje 
v divadle Ivana Fodora v Senici.  

Bc. Ferdinand Fagan a Bc. Štefan Vach sa zaujímali o to, kedy sa 
budú opravovať cesty v obci a či sa počíta s opravou chodníka smerom 
k ihrisku. 

Bc. Štefan Vach sa zaujímal, či sa na základe zverejnenej výzvy 
niekto prihlásil, koľko je záujemcov a či už bol vybraný na pozíciu 
matrikára a referenta. Zároveň sa informoval, kedy pán Včelka ukončil 
pracovný pomer a či mu boli uhradené všetky podĺžnosti.  

P. Matuškovičová skonštatovala, že pán Včelka ukončil pracovný 
pomer k 30. aprílu 2022 a od 1. mája 2022 na miesto traktoristu nastúpil 
pán Erik Sabay. 

Bc. Štefan Vach uviedol, že od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva sa robili dve výberové konania a to na položenie asfaltu pri 
chodníku na malej dolinke a cyklochodník. Vzniesol dotaz na predsedu 
finančnej komisie, prečo nebola zvolaná k vyhodnoteniu týchto výziev 
finančná komisia, nakoľko uznesením obecného zastupiteľstva bolo 
schválené, že k prejednávaniu budú prizvaní členovia komisie. Starosta 
odpovedal, že nie predseda finančnej komisie ale on osobne pozýval 
členov komisie na otváranie obálok, v uznesení sa nehovorí o komisii ale 
členoch. Boli pozvaní členovia komisie Ing. Petráš, pp. Matuškovičová, 
Hoferková a Bc. Vach. Nakoľko Bc. Vach a p. Hoferková oznámili, že sa 
nezúčastnia pozval som predsedu stavebnej komisie p. Khúlu. 

Mgr. Peter Regásek sa zaujímal, kde bolo zverejnené verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa cyklochodníka a či bol určený prieskum 
hodnoty zákazky na chodník na malej dolinke. Zároveň sa zaujímal, či 
priekopa vo farskej uličke, kde sa plánuje úprava brehu a chodník nie je 
v majetku cirkvi. Starosta odpovedal, že tento pozemok je vo vlastníctve 
Trnavského samosprávneho kraja a prieskum hodnoty zákazky na 
chodník na malej dolinke nebol urobený.  

P. Matuškovičová odpovedala, že verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa cyklochodníka nebolo zverejnené, lebo obec postupovala 
podľa príručky verzie č. 1 s tým, aby bolo zjednodušené verejné 
obstarávanie a nekomplikovalo sa. Na predmet zákazky s nízkou 
hodnotou sme oslovili päť firiem. Z toho sa do súťaže prihlásili dve firmy.   



Mgr. Peter Regásek vyzval hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril 
k verejnému obstarávaniu, či bolo verejné obstarávanie účelové, 
transparentné a hospodárne. 

Ing. Gronský skonštatoval, že v tomto smere nie je podľa zákona 
oprávnený starostu obce kontrolovať. Starosta obce uviedol, že celé 
verejné obstarávanie zabezpečovala MAS.  

Poslanec Róbert Straka sa zaujímal, či boli upozornení vodiči 
parkujúci pri hlavnej ceste. Starosta odpovedal, že ich upozornil, avšak 
jeho upozornenie ignorujú. 

Bc. Ferdinand Fagan sa zaujímal, prečo je zberný dvor v obci 
otvorený len každú druhú sobotu. Starosta odpovedal, že je to 
postačujúce a zatiaľ je tam pozastavený vývoz stavebnej suti.  

P. Jozef Pecha znovu upozornil na vývoz žumpy pri kabínach TJ. 
Zaujímal sa, či optické káble budú natiahnuté k rodinným domom. 
Starosta mu odpovedal, že áno, tým občanom, ktorí si tieto práce 
objednajú. 

P. Pecha sa vyjadril aj k zverejneniu ponúk kolumbária na 
internetovej stránke obce s tým, že by sa do hlasovania zapájali aj cudzí 
občania, a pri vyhodnocovaní by to mohlo spôsobiť problémy.  

Ing. Alena Papulová mala dotaz, či už máme vypracovanú 
projektovú dokumentáciu na stavbu chodníka na veľkej dolinke.  

P. Darina Pechová sa spýtala, komu patrí priekopa pred rodinným 
domom č. 194. Starosta skonštatoval, že to zistí a oznámi jej. 

p. Ivan Flamík znova požiadal, či by sa zasadnutie obecného 
zastupiteľstva nemohlo vyhlasovať prostredníctvom miestneho rozhlasu. 

Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva 
bolo zverejnené v zmysle rokovacieho poriadku sedem dní pred 
zasadnutím a to na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli obce. 

p. Ivan Flamík zniesol dotaz na predsedu kultúrnej komisie Bc. 
Juraja Ondráša, že mu v obci chýba kultúra (kroje, fašiangy, stavanie 
mája). Až na dnešnom zasadnutí sa dozvedá, že bude nočný beh, čo je 
podporované obcou, ale ide sa robiť aj hodová zábava a ženy idú robiť 
krojovú zábavu, čo by tiež malo byť podporené. Starosta p. Flamíkovi 
odpovedal, že či sa mu páčilo, keď pri stavaní mája 16 roční mládenci 3- 4 
dni požívali alkohol a ležali u vykopanej jamy. Následne ich riešila Polícia 
SR.  

Bc. Juraj Ondráš mu odpovedal, že fašiangy nikdy nezabezpečovala 
obec, robili to rodičia tzv. „regrútov“.  Nikto ich preto nemôže nútiť, aby 
sa do takejto akcie zapojili. Chystá sa hodová zábava, kde obec dáva 
zdarma spoločenským organizáciám k dispozícii kultúrny dom a uhradí 
náklady na hudbu. Do dnešného dňa však žiadna zo spoločenských 
organizácií o túto akciu neprejavila záujem.  



p. Ivan Flamík skonštatoval, že týmto organizáciám, ktoré 
neprejavujú záujem o spoluprácu, aby obec neposkytovala žiadnu 
dotáciu. 

Bc. Juraj Ondáš skonštatoval, že niektoré organizácie by bez 
dotácie od obce neprežili (TJ). 

P. Danka Vaculková poukázala na to, že v druhých obciach sa robia 
zabíjačky a podobné akcie, v prípade, že by obec takúto akciu robila Únia 
žien by bola nápomocná a možno by sa pridali i iné spoločenské 
organizácie. 

p. Ivan Flamík uviedol, že treba osloviť všetky zložky, „lebo v tejto 
obci nie je nič, tu sa za posledné roky zabila kultúra“. 

Bc. Juraj Ondráš reagoval na to, že viac ako dva roky tu bol COVID, 
nekonali sa žiadne kultúrne podujatia a položil otázku p. Flamíkovi, 
prečo hasiči, kde je členom, neurobili žiadnu zábavu, súťaž hasiča, detské 
hasičské súťaže... Prečo Únia žien neurobila v spojení s dňom matiek 
nejakú zábavu? To má robiť všetko predseda kultúrnej komisie?  

p. Ivan Flamík poukázal, že Jednote dôchodcov sa dala dotácia vo 
výške 600,- € a koľko sa dalo Únii žien?  

Predsedníčka ÚŽ povedala, že nedostali nič.  
Na toto reagovala p. Matuškovičová, ktorá navrhla, aby si ÚŽ 

vybavila vlastné IČO a tým by mohli požiadať o dotáciu v zmysle VZN č. 
1/2019 ako iné organizácie v obci. To, že nedostali ženy od obce žiadny 
príspevok nie je pravda. Napr. príspevok na zákusky – Sladká nedeľa na 
Záhorí, čo potvrdila aj bývala predsedníčka Únie žien p. Darina Pechová. 
Keďže Únia žien nerobila žiadne spoločenské akcie, nemohla dostať ani 
príspevok.  

Ing. Ivan Gronský si pozorne vypočul všetky pripomienky a návrhy 
ohľadom kultúrnych akcií a vyjadril sa. Obec vytvára podmienky pre 
kultúrny život v obci a podľa § 3 Zákona o obecnom zriadení občania 
obce sa podieľajú na kultúrnom živote. Spoločenské organizácie ak prídu 
s aktivitou, obec bude nápomocná. Keďže ÚŽ nemá vlastné IČO, nemôže 
dostať dotáciu podľa právnych predpisov. Obec môže byť 
spoluorganizátorom akcie, kde sa určia presné pravidlá, kto čo zaplatí 
a zabezpečí, čo odsúhlasí obecné zastupiteľstvo. 
Z uvedeného vyplynulo 

 
Uznesenie č. 17/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje p. Máriu Malíkovú, 
bytom Unín č. 474 za členku školskej rady za zriaďovateľa od 1. 
septembra 2022. 

 
Hlasovanie za uznesenie č. 9/2022: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,   Bc. Štefan Vach, 



p. Róbert Straka, Ing. Peter Štetina, p. Štefana Jurigová 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 

 
17. Záver 

Starosta obce všetkým poďakoval za účasť, poblahoželal zástupcovi 
starostu Ing. Dušanovi Petrášovi k jeho životnému jubileu a zasadnutie 
ukončil.  

 
V Uníne, dňa 8. 6. 2022    

 
 
       Ján Palkovič 
       starosta obce 
 

 
Overovatelia: 
Ing. Dušan Petráš     ....................................... 
 
Bc. Ferdinand Fagan     ....................................... 
  
Zapisovateľka: 
Anna Matuškovičová     ........................................ 


