
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín,  
konaného dňa 30. 1. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke 

Kultúrneho domu Unín  
 
Prítomní: 
pp. Ján Palkovič, ThLic. Mgr. Martin Hoferka Th. D., Ing. Anton Míšaný,  
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 
 
Hostia: Mgr. Zdenka Cintulová – Spoločný školský úrad Holíč 
     20 občanov 
 
Ospravedlnený: JUDr. Ján Štepánik 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 
3. a.) Stanovisko k problematike ZŠsMŠ a k postupu riešenia Rady 

školy 
 b.) Záznam z kontroly hospodárenia ZŠsMŠ Unín so zameraním na       
    prevádzku bufetu a prenájom telocvične 
 c.) Oznámenie výsledkov voľby novej Rady školy na roky 2013 – 
2016 
 d.) Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce 

Unín za rok 2012 
5. Došlá pošta - žiadosti 
6. Rôzne 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce 
Štefan Andel, ktorý privítal prítomných poslancov a ostatných hostí. 
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné.  
Na návrh kontrolóra obce bola v programe rokovania urobená zmena, 
a to v bode tri bol zamenený bod a) a b). 



Overovateľmi zápisnice boli určení p. Ján Palkovič a Mgr. Martin 
Hoferka Th.D. a za zapisovateľku p. Rozália Drúžková. 
 
 
2. Kontrola plnenia uznesení  
 Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu p. Palkovič. 
Skonštatoval, že uznesenia mali všetci poslanci zaslané spolu 
s pozvánkou na zasadnutie,  a všetky boli splnené s tým, že o plnení 
uznesenia č. 45 písm. b) bude na dnešnom rokovaní predložený 
podrobný záznam.  
 
 
3. a.) Záznam z kontroly hospodárenia ZŠsMŠ Unín so 
zameraním na prevádzku bufetu a prenájom telocvične 
 Záznam z kontroly hospodárenia ZŠsMŠ Unín so zameraním na 
prevádzku bufetu a prenájom telocvične predložil hlavný kontrolór obce 
Ing. Ivan Gronský a tvorí prílohu zápisnice. 
Obecné zastupiteľstvo berie záznam z kontroly hospodárenia na vedomie. 
Na záver obecný kontrolór predložil návrh uznesenia, ktoré však poslanci 
hlasovaním 5 proti a 3 sa zdržali (pp.Palkovič, Pobuda, Drúžek) neprijali. 
Text návrhu uznesenia tvorí prílohu zápisnice. 
 

Uznesenie č. 1/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne neschvaľuje hlavným 
kontrolórom  predložený návrh uznesenia ohľadom 
prekročenia právomocí Rady školy ZŠsMŠ Unín. 
 
Poslanci hlasovaním 5 proti a 3 sa zdržali (pp.Palkovič, Pobuda, Drúžek) 
návrh znenia uznesenia hlavného kontrolóra neprijali. 
 
 
b.) Stanovisko k problematike ZŠsMŠ a k postupu riešenia 
Rady školy 
 Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že od posledného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. decembra 2012, 
prebehli medzi niektorými členmi Rady školy a zriaďovateľom viaceré 
osobné stretnutia, ako i písomná korešpondencia. Rada školy sa zamerala 
na spôsob výpovede z pracovného pomeru Mgr. Blažeka. Tento ukončil 
pracovný pomer v tunajšej škole k 31.1.2013.  
 
 
 



c.) Oznámenie výsledkov voľby novej Rady školy na roky 2013 - 
2016 
 Predseda volebnej komisie pre voľby Rady školy pri ZŠsMŠ 
v Uníne, p. Palkovič, predložil prítomným výsledky volieb v jednotlivých 
úsekoch. Zápisnica s výsledkami volieb tvorí prílohu zápisnice.  
 
 
d.) Delegovanie zástupcov obce do Rady školy 
 Starosta obce oboznámil prítomných, že do Rady školy pri ZŠsMŠ 
deleguje p. Petra Khúlu, Kristínu Biskupičovú a Jaromíra Šišku, ktorí so 
svojim delegovaním súhlasia. Za obecné zastupiteľstvo je do r. 2014 
menovaný do rady školy Mgr. Peter Regásek. Ustanovujúcim zasadnutím 
novozvolenej rady školy, ktoré sa uskutoční v štvrtok 7. februára 2013 sa 
skončí volebné obdobie doterajšej rady školy.  
K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 2/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje p. Petra Khúlu, 
Kristínu Biskupičovú a Jaromíra Šišku do Rady školy pri 
ZŠsMŠ v Uníne na 4-ročné volebné obdobie t. j. do roku 2017. 
 
Uznesenie č. 2/2013 bolo schválené hlasovaním všetkých prítomných 
poslancov.  
 
 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu 
rozpočtu obce Unín za rok 2012 
 Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil stanovisko 
k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Unín za rok 2012. Poslanci obecného 
zastupiteľstva toto stanovisko dostali domov písomne pred zasadnutím. 
K rozpočtu sa vyjadril Mgr. Regásek, ktorý poukázal na vysoké 
prekročenie voči pôvodnému rozpočtu v položke verejného osvetlenia, čo 
bolo v priebehu roka upravované. Účtovníčka obecného úradu p. 
Matuškovičová zároveň uvedené objasnila s tým, že pre vysokú 
poruchovosť a odchádzanie žiaroviek vo verejnom osvetlení sa pristúpilo 
k dopĺňaniu jednotlivých lámp o predradníky, ktoré stabilizujú prúd. 
Pretože vznikali vysoké náklady za platenie poplatkov za ističe, obec 
pristúpila k ich výmene na nižšie hodnoty vo všetkých obecných 
budovách, aby v budúcnosti znížila platenie týchto poplatkov. Z toho 
dôvodu prišlo k navýšeniu nákladov v tejto položke. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu  tvorí 
prílohu zápisnice.  
 



Uznesenie č 3/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje stanovisko 
kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Unín za rok 
2012 bez výhrad.  
Uznesenie bolo schválené všetkými prítomnými poslancami. 
 
5. Došlá pošta – žiadosti 
- Bc. Štefan Vach, VAREZ INTERIER, spol. s r.o., Unín  – žiadosť 
o povolenie prevádzky kaviarne a relax priestorov, ktoré sa nachádzajú 
v suteréne prevádzky firmy č. 151. 
- P. Ján Mach, Unín č. 339 – žiadosť o pridelenie stavebného pozemku. 
- P. Ján Mach, Unín č. 339 – žiadosť o pridelenie obecného nájomného 
bytu. 
- P. Martin Lukáč, Unín č. 98 – žiadosť o orezanie stromov v obecnom 
parku, nakoľko konáre nad miestnou komunikáciou bránia vjazdu 
väčších vozidiel k rodinným domom i pri vývoze TKO. 
- Ing. Ivan Gronský, bytom Kopčany – žiadosť o prijatie do pracovného 
pomeru ako hlavný kontrolór obce. Voľba hlavného kontrolóra sa 
uskutoční na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať koncom 
mesiaca február. Do tohto termínu môžu záujemcovia odovzdávať svoje 
žiadosti na obecný úrad.  
- MUDr. Marián Landl, bytom Unín č. 399 – žiadosť o zákaz fajčenia 
v priestoroch Kultúrneho domu Unín. 
- P. Pavol Drúžek, Unín č. 18 – žiadosť o odpredaj obecného pozemku. 
K uvedenému bolo prijaté  
 

Uznesenie č. 4/2013 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje povolenie 
prevádzky kaviarne a relax priestorov v suteréne firmy VAREZ 
INTERIER, spol. s r. o. Unín č. 151 od 1. februára 2013. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Jána 
Macha, bytom Unín č. 339 o pridelenie stavebného pozemku 
v obci založiť do evidencie.  
       Zodpovedná: p. Drúžková 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Jána 
Macha, bytom Unín č. 339 o pridelenie obecného nájomného 
bytu zaradiť do evidencie žiadateľov, nakoľko obec nemá 
v tomto čase žiadny voľný byt.  
       Zodpovedná: p. Drúžková 
 



d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje, aby konáre 
stromov nad miestnou komunikáciou v hornom parku, ktoré 
bránia prejazdu väčších vozidiel p. Martin Lukáč, bytom Unín 
č. 98 orezal po obhliadke starostom obce na tvare miesta. 
 
e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje na návrh MUDr. 
Mariána Landla zákaz fajčenia v priestoroch Kultúrneho domu 
Unín počas verejných podujatí povolených obecným úradom. 
 
       Termín: od 1. 2. 2013 
 
f.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá stavebnej komisii 
preveriť skutočný stav pozemkov na základe žiadosti 
o odpredaj obecného pozemku p. Pavlovi Drúžkovi, bytom 
Unín č. 18 a na budúcom zasadnutí OZ predložiť stanovisko 
k odpredaju.  
       Zodpovedný: Ing. Míšaný 
       Termín: do 20. 2. 2013 
 
Celé uznesenie č. 3/2013 bolo schválené všetkými prítomnými 
poslancami. 
 
6. Rôzne 
 Starosta obce podal stručnú informáciu zo zasadnutia komisie pre 
ochranu verejného poriadku. Skonštatoval, že sú problémy so 
zabezpečovaním pracovníkov na verejnoprospešné práce. Od 1. decembra 
2012 nemá obec na tieto práce žiadneho pracovníka z Úradu práce, soc. 
vecí a rodiny. Na základe rozhodnutia Okresného súdu Skalica v obci 
odpracuje vo februári 50 hodín pomocných prác Vlastimil Bachratý. 
V diskusii sa k bodu 3 prerokovaného programu vyjadrila Mgr. Zdenka 
Cintulová zo Spoločného školského úradu Holíč, ktorá prítomným 
ozrejmila problematiku ohľadom školskej rady a ukončenia pracovného 
pomeru zástupcu školy Mgr. Blažeka, ktorý bol základným problémom 
riadneho fungovania školy. 
MUDr. Landl, ako člen školskej rady reagoval na vystúpenie Mgr. 
Cintulovej, pripomenul jej dotazníky, ktoré bývalá riaditeľka školy Mgr. 
Pospíšilová odovzdala deťom na vyplnenie. Uviedla, že na dotazníky si 
nepamätá. Čo prítomných členov školskej rady pobúrilo.   
Konfrontácia medzi menovanými sa postupne vyostrovala, emócie urobili 
svoje hlavne po návrhu uznesenia, ktoré predložil Ing. Gronský. Jeho 
návrh poslanci neschválili. 
Mgr. Ľubomíra Masaryková, poverená riadením školy sa vyjadrila 
k znovuzriadeniu bufetu v škole, na ktorý boli všetci zvyknutí. V krátkosti 
oboznámila prítomných o svojich predstavách na lepší chod školy. 



V rozsiahlom vystúpení MUDr. Landla, ktorý poslal všetkých prítomných 
„3 x do hája“, bolo skonštatované, že na spoločnom stretnutí u MUDr. 
Landla, kde sa zúčastnilo 22 osôb sa so starostom obce  dohodli, že poverí 
za riaditeľku školy nimi navrhnutú učiteľku. Na toto  reagoval starosta 
obce, že takáto dohoda nebola. Poverenie do funkcie riaditeľky je 
vyslovene v jeho kompetencii. Žiadny z prítomných, ktorí sa na stretnutí 
zúčastnili sa k tomu nevyjadrili.   
Počas opakovaného vystúpenia MUDr. Landla sa poslanec Pobuda 
vyjadril, že nemieni počúvať takéto vzájomné osočovanie, spýtal sa 
starostu obce, či je prerokovaný hlavný program rokovania a rozhodol sa 
rokovaciu miestnosť opustiť.  Pán Milan Vanek sa ho spýtal, prečo 
odchádza, na čo mu odpovedal, že sa všetko točí len okolo školského 
bufetu, ktorý využívali aj jeho deti. Skonštatoval, že je treba, aby školská 
rada a učitelia menovanej riaditeľke pomáhali, a nehádzali jej polená pod 
nohy a odišiel. 
V pléne nastal šum a vystúpila p. Ľubomíra Bordáčová, ktorá ukončila 
monológ MUDr. Landla, aby dali pokoj, že už toho bolo dosť. Učitelia 
nech sa už môžu konečne  venovať deťom, lebo tie najviac odnášajú 
napätú situáciu v škole. Podporila zriadenie bufetu, ktorý tam roky 
fungoval a využívali ho žiaci i personál školy. Na jej vystúpenie nik 
z prítomných členov školskej rady nereagoval. 
Starosta obce po vyostrení situácie medzi prítomnými zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
V Uníne, dňa 31. 1. 2013 
 
 
 
         Štefan Andel 
         starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: p. Ján Palkovič    ______________ 
 
                         Mgr. Martin Hoferka Th.D.  ______________ 
 
 
Zapisovateľka: p. Rozália Drúžková   ______________ 
 


