
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,  

konaného dňa 10. júna 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: 17 podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

škôl a školských zariadení na území obce Unín 
5. Návrh VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií na území obce Unín 
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o používaní miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev na území obce Unín 
7. Návrh úpravy rozpočtu k 1. 6. 2015 
8. Správa audítora 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 
10. Záverečný účet obce Unín za rok 2014 
11. Správa zo zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, 

sociálnych vecí a obchodu 
12. Správa zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie 
13. Správa zo zasadnutia komisie výstavby, územného plánovania 

a životného prostredia 
14. Žiadosti a došlá pošta 
15. Rôzne  
16. Diskusia 
17. Záver  

 

 



 
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta  

obce Ján Palkovič. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné. 
Starosta obce dal poslancom na schválenie program zasadnutia, do 
ktorého bol vsunutý bod č. 14 – Plán práce obecného kontrolóra na II. 
polrok 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia 100 % 
hlasovaním.  
 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovateľmi zápisnice boli určení  Bc. Juraj Ondráš a Mgr. Peter 

Regásek. Zapisovateľka Rozália Drúžková. 
 
 

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

Petráš. Všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.  
 
 

4. Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín 

Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 
a školských zariadení na území obce Unín bolo zverejnené 15 dní pred 
zasadnutím  na úradnej tabuli pred obecným úradom a zaslané bolo 
poslancom obecného zastupiteľstva. Nikto z členov obecného 
zastupiteľstva nepredložil žiadny doplňujúci návrh. Návrh VZN tvorí 
prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo prijalo  

 
Uznesenie č. 7/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje VZN č. 2/2015 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
na území obce Unín. 
 
Hlasovanie: za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  
Martin Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Mgr. Mihál sa hlasovania nezúčastnil, nakoľko prišiel až po odhlasovaní. 
 



5. Návrh VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií na území obce 
Unín 

Návrh VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií na území obce Unín bolo 
zverejnené 15 dní pred zasadnutím  na úradnej tabuli pred obecným 
úradom a zaslané bolo poslancom obecného zastupiteľstva. Tvorí prílohu 
zápisnice. Keďže neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky bolo 
prijaté 

Uznesenie č. 8/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje VZN č. 3/2015 
o poskytovaní dotácií na území obce Unín. 
 
Hlasovanie:  
Za: 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 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 

 
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o používaní miestnych 

komunikácií a verejných priestranstiev na území obce 
Unín 

Návrh Dodatku č. k VZN č. 1/2015 o používaní miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev na území obce Unín bolo zverejnené 15 dní pred 
zasadnutím  na úradnej tabuli pred obecným úradom a zaslané bolo 
poslancom obecného zastupiteľstva k pripomienkovaniu. Svoje 
pripomienky k návrhu zaslali poslanci Mgr. Mihál, Mgr. Hoferka Th.D., 
Bc. Ondráš, p. Rehák, p. Khúla a Ing. Petráš. Návrh Dodatku, návrh Bc. 
Ondráša a p. Khúlu tvoria prílohy zápisnice. Ostatné návrhy sa týkali len 
úprav, alebo doplnenia pôvodného VZN. Bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 9/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schválilo návrh Dodatku č. 1 
k VZN č. 1/2015 podľa predloženého návrhu poslanca Bc. 
Ondráša, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne hlasovalo o jednotlivých pripomienkach 
k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 nasledovne: 
Pripomienka Mgr. Mihála – oprava v pôvodnom VZN v čl. 4, ods. 
2 – doplniť - zákaz parkovania nákladných vozidiel. 
Hlasovanie: za : Mgr. Mihál, Mgr. Regásek, Mgr. Hoferka ThD., p. Andel 
Proti: p. Khúla, p. Rehák, Bc. Ondráš, Mgr. Masaryková 



Zdržal sa: Ing. Petráš 
Návrh p. Reháka- doplniť do Dodatku – Parkovať môžu len 
autobusy SKAND Skalica, ktorým začína a končí linka v obci 
Unín. 
Hlasovanie: za: - 
Proti: - 
Zdržal sa: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Návrh p. Khúlu  
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš 
Proti: -  
Zdržal sa: 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 
Návrh Bc. Ondráša (tvorí prílohu zápisnice) 
Hlasovanie: za: Ing. Petráš, p. Khúla, Mgr. Hoferka ThD., p. Rehák, Mgr. 
Masaryková, Bc. Ondráš 
Proti: - 
Zdržali sa: Mgr. Mihál, Mgr. Regásek, p. Andel 
 
 

7. Návrh úpravy rozpočtu k 1. 6. 2015 
Návrh na úpravu rozpočtu bol predložený a zaslaný poslancom 
na preštudovanie. Bol k nahliadnutiu na úradnej tabuli pred obecným 
úradom. Zároveň tvorí prílohu zápisnice. Mgr. Hoferka ThD. požiadal 
o vysvetlenie medzi schváleným a upraveným rozpočtom za elektrickú 
energiu na verejnom osvetlení. Účtovníčka p. Matuškovičová mu na 
otázku odpovedala a problém vysvetlila. 
 

Uznesenie č. 10/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje návrh úpravy rozpočtu 
k 1. 6. 2015. 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa:  Mgr. Mihál 
 
 



8. Správa audítora 
Správu audítora poslanci obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie. Keďže 
nemal nikto z poslancov k uvedenému žiadne pripomienky, Obecné 
zastupiteľstvo v Uníne Správu audítora za rok 2014 zobralo na vedomie. 

 
 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za 
rok 2014 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 poslanci 
mali zaslané s pozvánkou na zasadnutie. Obecné zastupiteľstvo v Uníne 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 bez 
pripomienok zobralo na vedomie. 

 
 

10. Záverečný účet obce Unín za rok 2014 
Záverečný účet obce Unín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
predložila na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva účtovníčka 
obce p. Matuškovičová. Každému poslancovi bol záverečný účet obce 
zaslaný, aby ho mohli v stanovenej lehote pripomienkovať. Pripomienky 
k záverečnému účtu zo strany poslancov neboli vznesené preto bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 11/2015 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Záverečný účet 
obce Unín a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Mihál 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 69.914,63 €. 

Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: všetci poslanci 
        

 
 
 
 



11. Správa zo zasadnutia komisie finančnej, správy 
obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu 

Predseda finančnej komisie Ing. Dušan Petráš oboznámil poslancov 
obecného zastupiteľstva s činnosťou a návrhmi z jej zasadnutia. 
K uvedenému bodu bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 12/2015 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje čerpanie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2015 na 
pokrytie kapitálových výdavkov – IBV, rekonštrukcie obecných 
budov a objektov, splácanie univerzálneho úveru a na 
nepredvídateľné havárie na majetku obce.  
Čerpanie jednotlivých výdavkov z rezervného fondu bude 
podliehať schváleniu obecným zastupiteľstvom. 
 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za všetci poslanci 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje použitie 
prostriedkov z rezervného fondu za vykonané práce – IBV 
v celkovej sume 18.118,21 €. 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková,  
Proti: Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek 
Zdržal sa: - 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje v zmysle zákona č. 
253/94 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
základný plat starostovi obce Unín na rok 2015 bez navýšenia.  
 
       Zodpovedná: p. Drúžková 
Hlasovanie:  
za všetci poslanci 
 
 
 

 



12. Správa zo zasadnutia komisie pre kultúru, šport 
a vzdelávanie 

Predseda komisie  pre kultúru, šport a vzdelávanie Bc. Juraj Ondráš 
informoval prítomných, že komisia sa od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zišla dva krát, kde organizačne pripravovala plánované 
akcie. Prvou z týchto akcií bola oslava oslobodenia obce, ktorá sa konala 9. 
apríla 2015 za účasti príslušníkov Čestnej stráže a Vojenskej hudby 
ozbrojených síl SR. Jednalo sa o jedinečnú akciu pri príležitosti 70. výročia 
oslobodenia obce Unín, ktorá začínala slávnostnou akadémiou za účasti 2. 
zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálmajora 
Ing. Pavla Macka CSc. a účastníka II. svetovej vojny p. Floriána Mihála. 
Pokračovala kladením vencov k pamätnej tabuli obetí II. svetovej vojny 
pred budovou obecného úradu. Oslavu Dňa matiek 17. mája usporiadala 
obec v spolupráci s miestnou školou, požiarnici absolvovali v obci dve 
súťaže „PLAMEŇ“ 23. mája a 7. júna detskú mini ligu. Peknou akciou bol 
aj rozprávkový pochod v sobotu 30. mája, ktorú obec organizovala 
v   spolupráci so spoločenskými organizáciami .  Pochodu sa zúčastnilo 110 
detí,  ktoré sprevádzali rodičia a súrodenci. Príjemným prekvapením boli 
účastníci, ktorí neboli priamo z Unína, ale prišli si prejsť celú trasu 
rozprávkového pochodu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizovaní a zúčastnili sa  pri uvedených akciách. Vzhľadom 
k nepriaznivému počasiu sa nekonala sv. omša vo vinohradoch na počesť 
sv. Urbana, plánovaná  na 23. mája 2015. 
Akcie ktoré nás najbližšie čakajú: 20. júna Detský juniáles – usporiada 
ZRPŠ, 27. júna Unínske samohyby – DT Klub, 18. júla  Družobné stretnutie 
TJ Moravany a TJ Unín. Pri tejto príležitosti bude prebiehať taktiež súťaž 
v kopaní pokutových kopov „Futbalová 11“. Tu vyslovil predseda komisie 
žiadosť o spoluprácu pri získaní sponzorov a zabezpečenie hodnotných 
cien pre účastníkov súťaže. 25. júla – hasičská súťaž „O pohár starostu 
obce“. 
Informáciu prijalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 
 

13. Správa zo zasadnutia komisie výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia 

Predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia 
p. Peter Khúla oboznámil prítomných s konaním zasadnutí komisie, ich 
výsledkami a odporučeniami pre obecné zastupiteľstvo. Jednotlivé 
žiadosti budú prerokované v bode 15. Informáciu predsedu komisie 
zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

 
 
 
 



14. Plán práce obecného kontrolóra na II. polrok 2015 
Plán práce obecného kontrolóra na II. polrok 2015 bol k nahliadnutiu na 
úradnej tabuli pred obecným úradom a poslanci ho mali zaslaný na 
preštudovanie. Obecný kontrolór Ing. Gronský oboznámil poslancov 
s tým, že okrem plánovaných kontrol na obecnom úrade kontroluje i DSS 
Barborka a ZŠsMŠ Unín, ktorých zriaďovateľom je obec. K plánu práce 
nemali poslanci námietky a bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 13/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán práce obecného 
kontrolóra na II. polrok 2015. 
 
Hlasovanie: za všetci poslanci 

 
 

15. Žiadosti a došlá pošta 
- p. Vladimír Petráš, Unín č. 442 – ukončenie nájmu 2-izbového bytu 
na 12 b. j.   
- Peter Dugáček, Skalica, Veterná 24 – žiadosť o pridelenie obecného 
bytu 
- p. Marián Malík a Mária Hrnčiríková, Unín č. 332 – žiadosť 
o pridelenie stavebného pozemku 
- sl. Jana Jankovcová, Unín č. 332 – žiadosť o pridelenie obecnej 
garáže 
- p. Silvia Sokolová, Petrova Ves 257 – žiadosť o pridelenie 
nájomného 1 – 2 izbového bytu 
- Ing. Slavomíra Straková, Jána Smreka 12, Bratislava – žiadosť 
o odkúpenie pozemku od obce 
- JUDr. Juraj Bystrický, Schiffelova 21, Holíč – žiadosť o zakrytie 
kanalizácie pred domom č. 240 v obci Unín. Stavebná komisia dala 
podnet na udelenie pokuty vo výške 1.000,- €, nakoľko žiadosť o zakrytie 
bola podaná až po upozornení starostom obce a začatí stavebných prác. 
- p. Peter Khúla, Unín č. 124 – žiadosť o povolenie rekonštrukcie už 
existujúceho vjazdu na pozemok 
- p. Petra Danielová, Unín č. 305 – žiadosť o zakrytie kanála pred 
rodinným domom č. 305 
- p. Stanislav Dávid, Unín č. 453 – žiadosť o zakrytie kanála 
- Mgr. Radovan Matuský, Unín č. 298 – žiadosť o odpredaj pozemku 
K uvedenému bolo prijaté 
 
 
 



Uznesenie č. 14/2015 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Petra 
Dugáčka, bytom Skalica, Veterná č. 24 o pridelenie obecného 
bytu zaradiť do evidencie. 
b) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Mariána 
Mariána Malíka a sl. Márie Hrnčiríkovej, bytom Unín č. 332 
o pridelenie stavebného pozemku zaradiť do evidencie. 
c) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť sl. Jany 
Jankovcovej, bytom Unín č. 332 o pridelenie obecnej garáže 
zaradiť do evidencie. 
d) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Silvie 
Sokolovej, bytom Petrova Ves č. 257 o pridelenie 1-2 izbového  
obecného bytu zaradiť do evidencie. 
e) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť Ing. 
Slavomíry Strakovej, bytom Bratislava, J. Smreka  č. 12 
o odpredaj obecného pozemku presunúť na stavebnú komisiu, 
ktorá po obhliadke na mieste vydá stanovisko a doporučenie 
obecnému zastupiteľstvu. 
f) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje žiadosť JUDr. 
Juraja Bystrického, bytom Holíč, Schiffelova č. 21 o zakrytie 
kanála pred rodinným domom č. 240 v obci Unín s tým, že tu 
vybuduje vetrací a čistiaci otvor rozmerov 40 x 40 cm a zároveň 
zrealizuje rekonštrukciu kanála aj pred domom č. 238 a 239, 
kde osadí rúru o priemere 60 cm. Zakrytie bude zrealizované na 
náklady žiadateľa. 
Nakoľko bola žiadosť doručená až po začatí prác a upozornení 
starostom obce, bude postúpená na priestupkové konanie. 
g) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje žiadosť  p. Petra 
Khúlu, bytom Unín č. 124 o povolenie rekonštrukcie už 
existujúceho vjazdu do dvora rodinného domu. 
h) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s provizórnym 
zakrytím kanála p. Petry Danielovej, bytom Unín č. 305 počas 
stavebných prác. Po ukončení týchto prác je žiadateľka povinná 
dať kanál do pôvodného stavu. 
i) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zakrytie kanála 
pred pozemkom p. Stanislava Dávida, bytom Unín č. 453, 
nakoľko tu dochádza k zosuvu pôdy. Obec zabezpečí rúry 
a práce vykoná žiadateľ s tým, že kanál nebude zakrytý 
betónovou doskou, ale bude zatrávnený. 
j) Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje Mgr. 
Radovanovi Matuskému, bytom Unín č. 298 predaj pozemkov 
vedľa jeho rodinného domu, nakoľko tieto sú v územnom pláne 
obce zapísané ako stavebné pozemky. 



k) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pridelenie 2-
izbového nájomného bytu v 12 b. j. p. Ivanovi Rehákovi, bytom 
Holíč, Hodonínska č. 11 od 1. júla 2015. 
 

Zodpovední: pracovníci OcÚ 
 
Uznesenie č. 14/2015 bolo schválené všetkými poslancami okrem  
písm. g) hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, Mgr.  Martin Hoferka Th.D.,  
Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa:  p. Peter Khúla  
 
písm. k) hlasovanie: 
Za: 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 
Proti: -  
Zdržal sa: Ing. Dušan Petráš 
 
 
16. Rôzne  
- p. Adriana Sprušanská, Radimov – žiadosť o zabezpečenie školského 
autobusa pre deti z Radimova. Poslanci sa k danej problematike konkrétne 
nevyjadrili. Starosta obce oznámil, že s nákupom školského autobusa 
v rozpočte na rok 2015 nie je počítané.  Kalkuláciu možnej prepravy žiakov 
z obce Radimov vypracuje nezávisle starosta obce a vedenie ZŠsMŠ Unín, 
potom sa obecné zastupiteľstvo vyjadrí.  
- Starosta obce informoval o možnosti obce zapojiť sa do výzvy 
„Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá 
a obce“. Spoluúčasť obce na projekte je vo výške 5 % z celkových 
opodstatnených nákladov. Uviedol, že stav verejného osvetlenia v obci nie 
je v dobrom stave. V minulom roku sme na údržbu verejného osvetlenia 
vynaložili 6.104,- €. V prípade úspešnosti projektu je návratnosť investície 
do jedného roka plus úspora elektrickej energie za verejné osvetlenie. 
- Starosta obce zaslal poslancom návrh Nájomnej zmluvy č. 
1675/2014 o nájme poľnohospodárskej pôdy s Roľníckym družstvom 
Petrova Ves. Poslanci Ing. Petráš, p. Khúla a Bc. Ondráš zaslali 
pozmeňujúce stanoviská k návrhu zmluvy, ktoré boli zaslané s novým 
návrhom zo strany obecného úradu na Roľnícke družstvo Petrova Ves. 
Zároveň bol zaslaný rozpor k plošnej výmere poľnohospodárskej pôdy. Do 



dnešného dňa nebola zo strany RD Petrova Ves zaslaná nová zmluva. 
Návrh sa presúva na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. 
- Do konca kalendárneho roka 2015 máme v platnosti „Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín“. Tento dokument je pre 
obec dôležitý a nutný. Občanom obce budú v nasledujúcich dňoch zaslané 
dotazníky, týkajúce sa predmetného dokumentu, kde budú požiadaní, aby 
podľa predtlače vyplnili jednotlivé body a otázky. Dotazníky budú 
anonymné a občania ich môžu odovzdať na obecnom úrade, alebo vložiť 
do schránky pri obecnom úrade. Starosta informoval o ponuke spoločnosti 
G&G UNION s.r.o. Holíč konateľky Ing. Gabriely Gergelovej o vyhotovení 
tohto dokumentu za cenu 930,- €. 
- Starosta obce informoval o stave prác na príprave IBV Záhumenice 
za kostolom. Pri napojení plynovej prípojky do plynovej sústavy je nutné 
zaslať príslušnú dokumentáciu na SPP-distribúcia Bratislava. Jedným 
z bodov je súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva s uzavretím 
nájomnej zmluvy s SPP o prenájme plynovodu v danej lokalite. 
- V rámci výzvy Operačný program životného prostredia – 2014 – 
2020 – zníženie energetickej náročnosti verejných budov starosta obce 
požiadal o súhlasné stanovisko obecné zastupiteľstvo na zapojenie sa do 
výzvy na rekonštrukciu objektu kultúrneho domu (zateplenie, odpady, 
elektroinštalácia) 

 
Uznesenie č. 15/2015 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne vyslovuje súhlas so 
zapojením sa obce do projektu budovania a modernizácie 
verejného osvetlenia pre mestá a obce, za podmienok daných vo 
výzve.  
Hlasovanie: všetci za  
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so zadaním 
vypracovania strategického dokumentu „Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín na roky 2015 – 
2020“ pre firmu G&G UNION s.r.o. Holíč  za úhradu vo výške 
930,- €.  Zároveň stanovuje komisiu na prípravu tohto 
dokumentu, ktorej členovia budú všetci poslanci obecného 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie: všetci za  
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s uzatvorením 
nájomnej zmluvy o prenájme plynovodu v k. ú. Unín v lokalite 
„IBV Unín – Záhumenice za kostolom“ s SPP-distribúcia 
Bratislava. Zároveň poveruje starostu obce s podpísaním 
nájomnej zmluvy. 
Hlasovanie:  



Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr.  Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Mihál  
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so zapojením sa do 
výzvy na zníženie energetickej náročnosti obecných budov 
vyhlásenej v priebehu rokov 2015 – 2020.  
Hlasovanie: všetci za 

 
17. Diskusia 

- Mgr. Martin Hoferka ThD. – žiadosť o doplnenie kontajnera na 
plechovky ku kontajnerom na zástavke pri potoku 
- p. Alexander Flamík – vyjadril nespokojnosť s tým, že občanom 
nebol povolený vstup do rokovania ohľadom dodatku k VZN, ako i s jeho 
schválením.  
- Mgr. Lukáš Mihál – vyjadril sa ohľadom dodatku  
- Mgr. Martin Hoferka ThD. – vyjadril sa ohľadom dodatku 
- p. Miroslav Jakubáč – vyjadril nespokojnosť so schválením Dodatku 
k VZN ohľadom parkovania autobusov v obci. 
- p. Jarmila Jakubáčová – bola nespokojná so schválením Dodatku 
k VZN, skonštatovala, že poslanci pri jeho schvaľovaní neprejavili ani 
trochu ľudskosti  
- p. Miroslav Jakubáč – požiadal vedenie obce, aby v rámci svojich 
možností zabezpečila, aby občania v nedeľu nepoužívali krovinorezy 
a nerušili ostatných spoluobčanov 
- p. Milan Vanek – poďakoval za opravu kanála pred jeho rodinným 
domom a navrhol, aby bol zabezpečený na zasadnutia obecného 
zastupiteľstva diktafón, čím by sa predišlo nedorozumeniam, ktoré sa 
môžu vyskytnúť v zápise zo zasadnutia. 
Mgr. Peter Regásek – žiadal vysvetlenie od starostu obce a hlavného 
kontrolóra k VZN schvaľovanému na minulom zasadnutí ohľadom 
parkovania v obci, nakoľko skonštatovali po jeho schválení, že je neplatné 
a dnes povedali, že je v poriadku. Zároveň mu bolo odpovedané, že pri 
schvaľovaní na minulom zastupiteľstve  po zmenách a vypustení 
niektorých odsekov  považovali menovaní VZN za nezákonné. Starosta 
k veci uviedol, že podľa vyjadrenia Okresnej prokuratúry Skalica schválené 
VZN nie je protizákonné, avšak autobusy by v obci nemohli parkovať 
vôbec. Z toho dôvodu bolo treba schváliť Dodatok k VZN. 
- Ing. Ivan Gronský – skonštatoval, že má menšie právomoci ako 
poslanci obecného zastupiteľstva a môže len poradiť k prerokúvanej 
problematike. Zároveň skonštatoval, že nespokojnosť so schválením 
dokumentov je možné vyjadriť formou protestu. 



- p. Milan Vanek – poznamenal, že na záhumní – na pustom je treba 
doplniť dopravné značky. Taktiež navrhol, aby na hrote detského ihriska 
na záhumní, kde sa rozdvojuje cesta bol inštalovaný  nejaký stĺp, aby sa 
nestalo, že niekto vbehne autom priamo do ihriska. 
- p. Ľubomíra Bordáčová – sa zaujímala v akom štádiu je budovanie 
zberného dvora a odkedy bude slúžiť občanom. Hrubé práce sú zväčša 
ukončené a možnosť skládkovania odpadu bude občanom oznámený 
prostredníctvom obecného rozhlasu. 
- Ing. Alena Papulová – vzniesla požiadavku na opravu kanála pri 
dome č. 290 a 291. Starosta obce informoval, že oprava je už naplánovaná. 

 
18. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Uníne, dňa 12. 6. 2015    Ján Palkovič 
        starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
 
Bc. Juraj Ondráš     ....................................... 
 
Mgr. Peter Regásek     ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
 
Rozália Drúžková    ....................................... 
 

 


