
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín,  
konaného dňa 23. 7. 2013 o 17.30 hod. v zasadačke 

Obecného úradu Unín  
 
Prítomní: 
pp. Ján Palkovič, Mgr. Martin Hoferka Th.D.,  Ing. Anton Míšaný, JUDr. 
Ján Štepánik, Lukáš Mihál, Juraj Drúžek, Mgr. Peter Regásek, Ladislav 
Pobuda, Roman Jankovič 
 
p. Štefan Andel – starosta obce 
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór 
 
Občania: Mgr. Denisa Drúžková, Bc. Štefan Vach 
 
Prizvaní hostia: Mgr. Monika Malacká, Ing. Peter Škrovan 
 
Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Kúpna zmluva medzi obcou Unín a BVS a.s. 
3. Návrh realizácie vykurovania kultúrneho domu 
4. VZN č. 1/2013 o držaní psov na území obce Unín 
5. VZN č. 2/2013 o trhových miestach na území obce Unín 
6. VZN č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období 

krízovej situácie 
7. Dokumentácia civilnej ochrany - aktualizácia 
8. Došlá pošta – žiadosti  
9. Rôzne 

 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17,30 hod. zahájil a viedol 
starosta obce Štefan Andel. Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, 
že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Program rokovania bol schválený hlasovaním všetkých 
prítomných poslancov.  
Overovateľmi zápisnice boli určení p. Ján Palkovič a p. Juraj Drúžek. 
Zapisovateľka Rozália Drúžková. 
 

1. Kontrola plnenia uznesení  
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu p. Ján Palkovič.  

Všetky uznesenia z minulých boli splnené. K uzneseniu č. 11/2013 sa 
starosta obce vyjadril s tým, že kontaktoval ZE ohľadom vybudovania 



nového vedenia na záhumní, na ktoré bolo na jar tohto roku vydané 
stavebné povolenie. Táto akcia podľa vyjadrenia kompetentných nebola 
zahrnutá do tohtoročného rozpočtu ZE, preto bude realizovaná až na 
budúci rok.  

 
2. Kúpna zmluva medzi obcou Unín a BVS a.s. 

 Pri prevode majetku – zariadenia prívodného potrubia 
celoobecného vodovodu Unín prišlo k administratívnej chybe, ktorú zistil 
kupujúci BVS a.s. až uzatvorení zmluvy. Po finančnej stránke bola zmluva 
v poriadku, len z rozpisu častí vodovodu vypadol jeden úsek, ktorý je 
treba doplniť. Z toho dôvodu zasadnutie obecného zastupiteľstva 
navštívila Mgr. Monika Malacká – zástupkyňa BVS, aby objasnila 
poslancom postup odstránenia tohto nedostatku. Vypracovala návrh 
zmluvy, s ktorou boli oboznámení poslanci a bude zverejnená po dobu 15 
dní. Na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude potom 
poslancami prerokovaná.  
 

3. Návrh realizácie vykurovania kultúrneho domu 
 Na zasadnutie bol pozvaný projektant v oblasti plynofikácie Ing. 
Peter Škrovan z Gbelov.  Poslanci sa presunuli do kultúrneho domu, kde 
sa po rozsiahlej diskusii  a navrhnutých možnostiach spôsobu 
vykurovania jednotlivých miestností dohodli, že sály budú vykurované 
teplovzdušnými agregátmi a ostatné miestnosti akumulačnými kachľami. 
K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 18/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zaslanie objednávky 
Ing. Petrovi Škrovanovi, Gbely na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na plynofikáciu priestorov kultúrneho domu 
v zmysle diskusie. 
       Zodpovední: pracovníci OcÚ 
       Termín: do 31. 7. 2013 
 
Uznesenie č. 18/2013 bolo schválené hlasovaním všetkých poslancov. 
 

4. VZN č. 1/2013 o držaní psov na území obce Unín 
 Predkladateľom návrhu VZN č. 1/2013 o držaní psov na území obce 
Unín je JUDr. Ján Štepánik. Návrh VZN bol zverejnený 28. 6. 2013 na 
webovej stránke obce, v obecnej výveske a bol zaslaný poslancom. Dňa 9. 
7. 2013 Mgr. Denisa Drúžková, bytom Unín č. 404 zaslala na OcÚ 
pripomienky k tomuto návrhu VZN, ktoré boli doručené predkladateľovi 
na zapracovanie. Po prerokovaní, doplnení a úprave tohto VZN 
poslancami a vzájomnom objasnení niektorých pojmov medzi JUDr. 



Štepánikom a Mgr. Drúžkovou bolo prijaté uznesenie č. 19/2013. 
Upravené VZN tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 19/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prijatie Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2013 o držaní psov na území obce 
Unín. 
 
Uznesenie č. 19/2013 bolo schválené 7 poslancami. Hlasovania sa zdržali 
Mgr. Regásek a p. Mihál. 
 

5. VZN č. 2/2013 o trhových miestach na území obce Unín 
 Poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie dostali i návrh VZN č. 
2/2013 o trhových miestach na území obce Unín. Toto bolo zverejnené 
28. 6. 2013 v obecnej výveske aj na webstránke obce. Po úprave 
a doplnení poslancami bolo prijaté uznesenie č. 20/2013. VZN tvorí 
prílohu zápisnice.  

Uznesenie č. 20/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prijatie Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2013 o trhových miestach na území 
obce Unín. 
 
Uznesenie č. 20/2013 bolo schválené 100 % hlasovaním všetkých 
poslancov.  
 

6. VZN č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácie 

 Na základe pokynu Štábu CO obvodného úradu v Senici bol 
vypracovaný návrh VZN č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
v období krízovej situácie. Toto bolo v predpísanej lehote zaslané 
poslancom a zverejnené 28. 6. 2013 na web stránke a k nahliadnutiu vo 
výveske pred obecným úradom. Poslancami doplnené a upravené VZN 
tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 21/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prijatie Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní 
pitnou vodou v období krízovej situácie.  
 
Uznesenie č. 21/2013 bolo schválené všetkými členmi obecného 
zastupiteľstva.  



7. Dokumentácia civilnej ochrany – aktualizácia 
 Na základe usmernenia Štábu CO obvodného úradu v Senici bola 
prepracovaná odborne spôsobilou osobou celá dokumentácia 
zabezpečenia civilnej ochrany obce Unín.  Táto obsahuje: Zameranie 
činnosti na príslušný rok, Plán ochrany obyvateľstva, Dokumentácia 
krízového štábu, Dokumentácia hospodárskej mobilizácie, Dokumentácia 
obrany štátu, Povodňový plán záchranných prác a Plán spojenia pri 
riadení všetkých záchranných prác a ich materiálno-technické 
zabezpečenie. Poslanci boli oboznámení s prehľadom jednotiek CO obce, 
so zložením krízového štábu obce, Jednotky CO na evakuáciu a strediska 
pre ubytovanie. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo informáciu starostu obce na vedomie.  
 

8. Došlá pošta – žiadosti  
 Prokuratúra Skalica pravidelne vykonáva kontrolu VZN obce. Pri 
tejto kontrole bolo zistené, že VZN č. 1/2005 o poriadku pre cintorín 
a dom smútku a VZN č. 5/2007 o parkovaní vozidiel určených na 
podnikanie na miestnych komunikáciách sú už neaktuálne, lebo v týchto 
oblastiach boli vydané nové právne normy. Z toho dôvodu je nutné na 
základe protestu prokurátora tieto VZN zrušiť a vypracovať nové, 
aktuálne v súlade so zákonom.  
 Pani Danka Albrechtová, Unínsky šenk – žiadosť o rozšírenie 
otváracích hodín počas letných prázdnin. 
 Roľnícke družstvo Petrova Ves – žiadosť o odpustenie poplatku za 
predajný automat na surové kravské mlieko. 
 MUDr. Marián Landl, Zdravotné stredisko Unín – žiadosť 
o odpustenie poplatku za predajný automat umiestnený v čakárni. 
Vzhľadom k tomu, že obidve predchádzajúce žiadosti sú v rozpore so 
VZN obce č. 3/2012 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych 
poplatkov v obci Unín, nemôže im byť vyhovené.  
 Žiadosti na opravu kanálov si podali  p. Anna Dermeková, č. 140, p. 
Mária Tokošová, č. 243, p. Cecília Karasová, č. 242, p. Terézia Veselská, č. 
134, p. Ján Mráz č. 412, p. Milan Júnoš č. 364. V tomto roku boli 
odsúhlasené opravy kanálov v najkritickejších úsekoch obce, uvedené 
žiadosti budú podľa nutnosti zaradené do rozpočtu a prác na budúci rok.  
 P. Katarína Peričková, Unín č. 54 – žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku vo výmere 18 m2, ktorý podľa vypracovaného geometrického 
plánu rodina menovanej od nepamäti užíva a tvorí oplotenú časť záhrady.  
 P. Oľga Potreská, Unín č. 114 – sťažnosť na neudržiavanie 
susedného pozemku patriaceho p. Jánovi Dermekovi, Unín č. 123. Tým, 
že pozemok necháva zaburinený porušuje zákon č. 22/2004, § 3, odsek 1 
písm. b., za čo mu môže byť uložená pokuta podľa § 25 tohto zákona. 



 Starosta obce oboznámil prítomných s prestavbou a reorganizáciou 
v ZŠsMŠ Unín, na základe osobnej obhliadky priestorov s riaditeľkou 
školy a jej zástupkyňou.   
 Ing. Vaškovič Urbanisti s.r.o. predložil Zmluvu o dielo na realizáciu 
prác Dokumentácia pre stavebné povolenie „Dopravná a technická 
vybavenosť navrhovaného obytného súboru Unín – Záhumenice za 
kostolom“.  Po rozsiahlej diskusii a návrhoch na úpravu „Zmluvy...“ bolo 
dohodnuté, že Ing. Míšaný spracuje návrh na úpravu a tento sa zašle Ing. 
Vaškovičovi. Poslancov najviac zaujímalo, z čoho vychádzal pri výpočte 
ceny za dielo, kde malo byť zohľadnené i to, že použitá myšlienka a návrh 
sú dielom nášho člena stavebnej komisie.  
 BVS, a.s. Bratislava – ponuka na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na kanalizáciu obce a vypracovanie žiadosti na 
Environmentálneho fondu MŽP SR. 
 JUDr. Ján Štepánik, Unín č. 50 – vzdanie sa členstva a funkcie 
predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku pri Obecnom 
zastupiteľstve v Uníne. Obecné zastupiteľstvo uvedené zobralo na 
vedomie. 
 Bc. Štefan Vach, Unín č. 32 – žiadosť o odkúpenie časti obecnej 
parcely č. 408 vo výmere 30 m2. Zároveň žiada o povolenie zbúrať sklep 
na tejto parcele, ktorý je v jeho vlastníctve, avšak nie je zaevidovaný 
v katastri ako i o povolenie na výrub smreka, ktorý sa nad týmto sklepom 
nachádza.  

Uznesenie č. 22/2013 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ruší na základe protestu 
prokurátora Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 
o poriadku pre cintorín a dom smútku zo dňa 10. 11. 2005. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ruší na základe protestu 
prokurátora Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007  
o parkovaní vozidiel určených na podnikanie na miestnych 
komunikáciách zo dňa 5. 12. 2007. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje rozšírenie 
otváracích hodín p. Danke Albrechtovej v Unínskom šenku 
počas letných prázdnin a to v nedeľu o dobu od 9,00 do 12,00 
hod.  
 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj časti 
obecného pozemku podľa geometrického plánu č. 12/2008 zo 
dňa 8. 10. 2008 z parc. č. 99/1 ako diel „3“ vo výmere 18 m2 p. 
Kataríne Peričkovej, bytom Unín č. 54 za cenu 2,30 €/m2. 
 



       Zodpovedná: p. Drúžková 
 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá p. Jánovi Dermekovi, 
bytom Unín č. 122 zabezpečiť odburinenie pozemku parc. č. 
678 susediaceho s nehnuteľnosťou č. pop. 114 v k. ú. Unín.  
 
        Termín: do 31. 7. 2013 
 
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj časti 
obecného pozemku podľa geometrického plánu č. 21/2013 zo 
dňa 8. 7. 2013 parc. č. 408 vo výmere 30 m2  Bc. Štefanovi 
Vachovi a manželke Bc. Ľudmile Vachovej, Unín č. 32 za cenu 
2,30 €/m2. 
       Zodpovedná: p. Drúžková 
 
Uznesenie č. 22/2013 písm. a, b, c, d, e bolo schválené všetkými 
poslancami. 
Písmeno f.) bolo schválené 6 poslancami, 1 bol proti – Ing. Míšaný, 2 
poslanci sa hlasovania zdržali – p. Palkovič, p. Drúžek.  
 

9. Rôzne 
 Na zasadnutí sa prerokovala i zmena č. 1/2013 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 3/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni. Návrh tejto zmeny bol 
k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom i na webstránke obce. 
Po úprave poslancami bola Zmena č. 1/2013 k VZN č. 3/2011 schválená 
a tvorí prílohu zápisnice. 
 Dobrovoľné obecné hasičské zbory majú možnosť žiadať o dotácie, 
kde má obec 5 % účasť. Z toho dôvodu budú podané dve žiadosti. Jedna 
na výstroj a výzbroj a druhá na odbornú prípravu. Rozpočet k žiadostiam 
o dotáciu tvorí prílohu zápisnice.  
 P. Martin Horinka, Unín č. 442 – požiadal o súhlas  na výmenu 
starého prehnitého kríža na Zámčisku za nový.  
 Mgr. Martin Hoferka Th.D. – navrhol výmenu poškodenej tabule 
na hlavnom kríži na miestnom cintoríne za novú. Informoval, že tabuľu – 
materiál je ochotný venovať p. Milan Hrebačka, bolo by treba len 
zabezpečiť vytesanie písmen a úhradu za túto prácu. Bolo doporučené, 
aby finančné zdroje na vytesanie písmen zabezpečil z iných zdrojov. 
K uvedenému bolo prijaté  
 
 



Uznesenie č. 23/2013 
 

a. ) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Zmenu č. 1/2013 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011 

- 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.  

 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predloženie 
žiadosti na Ministerstvo vnútra SR o dotáciu – výzva VI.PHZZ 
2013 na výstroj a výzbroj zásahovej jednotky obecného 
hasičského zboru vo výške 7.934,40 €.  
Schvaľuje spolufinancovanie žiadosti vo výške 5 % z celkových 
výdavkov t. j. sumu 396, 72 € z vlastných zdrojov.  
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predloženie 
žiadosti na Ministerstvo vnútra SR o dotáciu – výzva V.PHZZ 
2013 na odbornú prípravu členov zásahového hasičského 
družstva obecného hasičského zboru vo výške 2.010,- €. 
Schvaľuje spolufinancovanie žiadosti 5 % z celkových výdavkov 
t.j. sumu 100,50 € z vlastných zdrojov. 
 
Uznesenie č. 23/2013 písme. a.) bolo schválené 7 poslancami, 1 bol proti 
– p. Mihál, 1 sa zdržal – p. Drúžek. 
Písmeno b.) a c.)bolo schválené všetkými členmi obecného zastupiteľstva. 
 
 Po vyčerpaní programu rokovania starosta obce poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Uníne, dňa 24. júla 2013      
 
 
 
         Štefan Andel 
         starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: p. Ján Palkovič   ......................................... 
       p. Juraj Drúžek   ......................................... 
Zapisovateľka: Rozália Drúžková   ......................................... 


