
ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia 

 obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 28.novembra 2022 o 16.00 hod.  

v  Kultúrnom dome Unín 
 
 

Prítomní: podľa prezenčných listín 
 
Program:  
 
1. Úvodné náležitosti 
a) otvorenie zasadnutia 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) oznámenie výsledkov volieb starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva 
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

a vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
novozvoleným starostom obce 

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
f) vystúpenie novozvoleného starostu obce 
g)       schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej  
          a volebnej komisie 
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude    
          oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného     
          zastupiteľstva 
3. Menovanie zástupcu starostu obce 
4.       Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov komisií 
5.       Určenie sobášiacich 
6.       Určenie platu starostu 
7. Diskusia 
8.       Schválenie uznesenia 
9.       Záver 
 

a.) Otvorenie zasadnutia 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil  Ján 

Palkovič, starosta obce vo volebnom období 2018 – 2022. Privítal 
novozvoleného starostu obce, novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva a všetkých prítomných spoluobčanov. Zároveň vyslovil 
poďakovanie všetkým poslancom za predchádzajúce volebné obdobie, 
všetkým spoločenským organizáciám, Základnej škole s materskou 
školou v Uníne ako aj sociálnemu zariadeniu Domova Barborka v Uníne 
za spoluprácu.  Oboznámil ich so stavom finančných prostriedkov na 



účtoch obce k 28.11.2022. Predložil program zasadnutia a skonštatoval, 
že sú prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. 

 
b.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Zuzana Tomková, 

pracovníčka obecného úradu. Ako overovatelia zápisnice boli určení  
Mgr.  Peter Regásek a Bc. Ferdinand Fagan. 
 
 

c.) Oznámenie výsledkov volieb starostu obce a poslancov 
obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Ján Palkovič vyzval zapisovateľku miestnej volebnej 
komisie p. Annu Matuškovičovú, aby prítomných oboznámila 
s výsledkami   volieb  do   obecnej    samosprávy,  ktoré   sa      konali   dňa 
29. októbra 2022. 
Celkom bolo vo volebnom okrsku zapísaných 991 voličov. Zúčastnilo sa 
672 voličov, čo predstavuje 67,81 %. Počet odovzdaných platných hlasov 
pre starostu bolo 658, pre obecné zastupiteľstvo 657 hlasov. 
Starostom obce Unín sa pre ďalšie volebné obdobie stal Bc. Jakub Vanek, 
NEKA s počtom 370 získaných hlasov. Do obecného zastupiteľstva boli 
zvolení nasledovní kandidáti: 
 
1. Bc. Erik Hoferka  394 hlasov  NEKA 
2. Bc. Jakub Vanek   359 hlasov  NEKA 
3. Bc. Ferdinand Fagan 309 hlasov  NEKA 
4. Mgr. Peter Regásek  272 hlasov  SaS 
5. Róbert Straka   263 hlasov  NEKA 
6. Tatiana Kovácsová  260 hlasov  KDH 
7. Bc. Štefan Vach  240 hlasov  SaS 
8. Mgr. Lukáš Mihál  223 hlasov  KDH 
9. Roman Chrenka  220 hlasov  SaS 
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení do obecného zastupiteľstva: 
1. Mária Malíková  209 hlasov  NEKA 
2. Ing. Peter Štetina  207 hlasov  KDH 
3. Ing. Filip Flamík  195 hlasov       SMER-sociálna demokracia 
4. Bc. Dávid Vymyslický 174 hlasov  KDH 
5. Ing. Peter Kubík  167 hlasov  KDH 
6. Ivan Flamík   132 hlasov     SMER-soc. demokracia 
7. Stanislav Havel  98 hlasov  SMER-soc. Demokracia 
8. Ing. Jozef Jurkovič  90 hlasov  NEKA 
 
 
 



 d.) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie                  
        insígnií a vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného   
        zastupiteľstva novozvoleným starostom obce 

   Novozvolený starosta Bc. Jakub Vanek zložil sľub starostu obce  a na 
znak súhlasu text sľubu podpísal. Odstupujúci starosta Ján Palkovič 
následne odovzdal novozvolenému starostovi insígnie – znak obce 
a zároveň mu odovzdal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Sľub starostu tvorí prílohu zápisnice.  

 
e.)   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného   
        zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia o zvolení   
        novozvoleným poslancom 
         Starosta obce Bc. Jakub Vanek vyzval poslancov, aby povstali 
a prečítal sľub poslanca. Poslanci zložili sľub.  
Po zložení sľubu poslanci podľa abecedného poradia podpísali znenie 
sľubu a prevzali si z rúk starostu obce osvedčenie poslanca. Sľub 
s podpismi poslancov tvorí prílohu zápisnice. 
 
f.)    Vystúpenie novozvoleného starostu obce 
        Novozvolený starosta obce Bc. Jakub Vanek sa v krátkom príhovore 
poďakoval za účasť  prejavenú dôveru vo voľbách. Správa starostu obce 
tvorí prílohu zápisnice. 

 
g.) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba   
      návrhovej a volebnej komisie 

Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh programu 
dnešného zasadnutia a voľbu návrhovej a volebnej komisie. Keďže 
k programu nemal žiadny z poslancov doplňujúce návrhy, bol program 
schválený všetkými poslancami a  zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
riadilo ďalej podľa predloženého programu. 
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený      
     zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3. Menovanie zástupcu starostu obce 
4. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov komisií,  
5. Určenie sobášiacich 
6. Určenie platu starostu 
7. Diskusia 
8. Schválenie uznesenia 
9. Záver 
 
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 



 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda p. Mária 
Malíková, člen: Róbert Straka, Bc.Štefan Vach 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 
 

Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: predseda p. Roman 
Chrenka, člen: Bc. Erik Hoferka, Tatiana Kovácsová 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 

 
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  
    oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného   
    zastupiteľstva 
    Starosta obce doporučil obecnému zastupiteľstvu  poveriť poslanca       
Bc. Štefana Vacha zvolávaním a vedením zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v zmysle § 12 Zákona č. 369/1990 Z. z.  o obecnom 
zriadení. 
Hlasovanie: 
Za:   Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinnd Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka 
Proti: --- 
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach 
 
 3. Menovanie zástupcu starostu obce 

V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení menoval 
starosta obce za zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 
Mgr. Petra Regáska. 
 
 
 
4.  Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov   

 a členov komisií 
Predseda volebnej komisie Roman Chrenka predniesol návrh na 

zriadenie komisií, ktoré sú poradnými a kontrolnými orgánmi obecného 
zastupiteľstva. Zložené budú z poslancov obecného zastupiteľstva 
a vybraných odborníkov z obyvateľov našej obce. Vo volebnom období 



2022 – 2026 budú pracovať nasledovné komisie, ktorých predsedovia sú 
členmi obecného zastupiteľstva, ktorí boli na dnešnom zasadnutí zvolení: 

 
- Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí 

a obchodu  Mgr. Peter Regásek 
- Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie Mária Malíková 
- Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

Róbert Straka 
- Komisia pre ochranu verejného poriadku Bc. Ferdinand Fagan 
- Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Tatiana Kovácsová 
 

Boli odsúhlasení všetci členovia komisií tak, ako navrhli predsedovia 
komisií.  
Komisia finančná, správy obecného majetku, sociálnych vecí a obchodu 
Predseda: Mgr. Peter Regásek   
Podpredseda: Bc.Štefan Vach  
Člen:    Mgr. Adela Pavelková,  Tatiana Kovácsová, Róbert Straka,       
Mgr. Margita Vaculová, Mgr. Lukáš Mihál   
  
Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie 
Predseda: Mária Malíková   
Podpredseda: Martina Chrenková    
Člen: Marek Lipovský, Vladimír Tokoš, Štefana Jurigová, Silvia Klenová, 
Roman Jankovič, Mgr. Michaela Vaňková, Bc. Michal Vlk, Anton Mihál 
st., Jaroslav Kříž st., Danka Vaculková,Mgr. Martin Hoferka ThLic,Th.D., 
Zlata Machová, Tatiana Kovácsová   
 
 
Komisia životného prostredia, výstavby a územného plánovania 
Predseda: Róbert Straka     
Podpredseda:Roman Chrenka   
Člen: Bc.Štefan Vach, Ing. Arch. Andrej Jáchim, Jozef Bordáč, Jozef 
Pecha, Ing. Jozef Jurkovič, Peter Vanek, Miroslav Jureňa, Martin Lukáč
   
   
 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku 
Predseda:  Bc. Ferdinand Fagan  
Podpredseda: Bc.Erik Hoferka 
Člen: Pavel Benkovič, Mgr. Radovan Matuský, JUDr.Ján Štepánik, Mária 
Malíková   
 



Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
Predseda: Tatiana Kovácsová 
Podpredseda: Bc.Štefan Vach 
Člen: Róbert Straka 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 

 
      5. Určenie sobášiacich 

 
Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení starosta obce 

zastupuje obec aj vo vzťahu k štátnym orgánom. Starosta obce prípadne 
ďalší poslanci budú vykonávať aj obrady uzavretia manželstva, prijímanie 
štátnych delegácií, jubilantov a pod.  

Starosta určil, že obrady uzavretia manželstva okrem neho budú 
vykonávať zástupca starostu Mgr. Peter Regásek a poslankyňa Mária 
Malíková. 

 
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 
 

6. Určenie platu starostu obce 
Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plat starostu určuje obecné 

zastupiteľstvo. Podrobné úpravy pre výpočet výšky platu však stanovuje 
zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Zákon upravuje plat v závislosti od veľkosti obce či mesta. Tento zákon je 
pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva záväzný. 
Starostovi patrí plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu 
pracovníka národného hospodárstva (teraz je 1 211,- €) a koeficient pre 
našu obce je 2,20.  
Hlasovanie: 
Za: všetci prítomní poslanci 
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 
 
 
 
 



7. Diskusia 
 

      Starosta obce poďakoval za účasť novozvoleným poslancom i všetkým 
prítomným spoluobčanom a uviedol, že dnes prebral agendu obecného 
úradu a najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 15. decembra 
2022. 
Zároveň ich oboznámil, že dňa 11. decembra 2022 sa budú v obci konať 
vianočné trhy spojené so sv. Mikulášom pre deti.  
 

8. Schválenie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie p. Mária Malíková predložila návrh  

uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré 
obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo: 

 
Hlasovanie za uznesenia č. 1 - 7 
Za: Bc. Erik Hoferka, Bc. Ferdinand Fagan, Roman Chrenka, Tatiana 
Kovácsová, Mária Malíková, Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek, 
Róbert Straka, Bc. Štefan  Vach  
Proti: --- 
Zdržal sa: --- 
 
Celé znenie uznesení tvorí prílohu zápisnice. 
 
9. Záver 
 Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za 
účasť novozvoleným poslancom i všetkým prítomným spoluobčanom. 
Týmto ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Uníne, dňa 28. novembra 2022 
 
         Bc. Jakub Vanek 
         starosta obce 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Peter Regásek      ...................................... 
 
Bc. Ferdinand Fagan     ...................................... 
    
Zapisovateľka: 
Zuzana Tomková      ..................................... 


