
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 14. decembra 2016 o 18.00 hod. 
v zasadačke Kultúrneho domu Unín 

 
 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin Hoferka 
Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, 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 – hlavný kontrolór obce 
 
Prítomní: 22 občanov podľa prezenčnej listiny  
 

Program: 
1. Zahájenie 
2. Sľub nového poslanca 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných 

pozemkov na IBV Unín – Záhumenice za kostolom 
6. VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výške 

úhrady za sociálne služby poskytované v Domove 
Barborka Unín, n. o. 

7. Vnútorný predpis č. 1/2016 o poplatkoch 
8. Správa finančnej komisie, správy obecného majetku 

a obchodu a sociálnych vecí 
9. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na roky 2017 – 2019 
11. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
12. Návrh na prevod finančných prostriedkov 

z rezervného fondu 
13. Návrh na vyradenie majetku 
14. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
15. Došlá pošta 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. 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.  
 
 
2. Sľub nového poslanca 
    Poslanec p. Peter Rehák sa písomne dňa 21. 10. 2016 vzdal poslaneckého 
mandátu. Z toho dôvodu na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
zložila do rúk starostu obce poslanecký sľub p. Štefana Jurigová, ktorá bola 
v komunálnych voľbách zvolená  ako prvá náhradníčka.  
Starosta obce predložil na schválenie program dnešného zasadnutia. 
Keďže nemal žiadny z poslancov doplňujúci návrh do programu, bol 
program schválený  všetkými prítomnými poslancami. 
 
 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália Drúžková 
a overovatelia p. Štefan Andel a ThLic. Martin Hoferka Th.D. 
 
 
4. Kontrola plnenia uznesení 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan Petráš. 
Skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú 
splnené. Zároveň predložil prítomným stanovisko MUDr. Landla 
k odpredaju pozemku pod bývalým mlynom. Toto stanovisko tvorí prílohu 
zápisnice. 
 
 
5. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných pozemkov   
     na IBV Unín – Záhumenice za kostolom 
     Uzávierka ďalšieho kola obchodno-verejnej súťaže na predaj 
stavebných pozemkov na IBV Unín - Záhumenice za kostolom je podľa 
harmonogramu 15. 12. 2016. Starosta obce skonštatoval, že do súťaže 
nebol do dnešného dňa prihlásený žiadny návrh, ak by sa nikto neprihlásil 
ani do 15. 12. 2016 do 14.00 hod., nebude zvolávať komisiu. Aby mohli byť 
upresnené nové termíny uzávierok, bude vyhlásená nová obchodno-
verejná súťaž, návrh ktorej bude predložený na nasledujúcom zasadnutí. 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne zobralo uvedenú informáciu na vedomie. 
 
6. VZN č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za 
sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o. 
   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia 
a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, 



n. o. bolo 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva zverejnené 
v obecnej výveske a poslanci ho mali zaslané spolu s pozvánkou na 
zasadnutie na preštudovanie. Poslanec Hoferka vyzval riaditeľku 
zariadenia Mgr. Štetinovú, aby objasnila dôvody zvyšovania poplatkov 
v zariadení. Ako dôvod zvyšovania uviedla nového dodávateľa stravy, 
navýšenie miezd zamestnancov podľa zákona a skonštatovala, že do 
výmery plôch musia byť zahrnuté všetky plochy spoločných priestorov 
zariadenia, čo doteraz nebolo premietnuté do poplatkov klientov. Bc. 
Ondráš sa zaujímal o to, či je prepočet robený na plný stav klientov  
zariadenia, poslanec Khúla mal dotaz, aké je zvýšenie v porovnaní 
s okolitými zariadeniami a Mgr. Regásek, koľko predstavuje v priemere 
zvýšenie na jedného klienta. Mgr. Štetinová skonštatovala, že prepočet je 
robený na plný stav klientov, porovnávala i poplatky v okolitých 
zariadeniach, čo prítomným aj predložila a skonštatovala, že pri plnom 
mesiaci predstavuje navýšenie na jedného klienta v priemere o 38,62 €. 
VZN tvorí prílohu zápisnice. Poslanci po diskusii prijali  
 

Uznesenie č. 24/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2016 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady 
za sociálne služby poskytované v Domove Barborka Unín, n. o.  
 
Hlasovanie za uznesenie č. 24: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
7. Vnútorný predpis č. 1/2016 o poplatkoch 
     Návrh Vnútorného predpisu č. 1/2016 o poplatkoch bol poslancom 
zaslaný. Poslanec Khúla sa zaujímal o to, či budú musieť platiť nájomné za 
kultúrny dom i regrúti, keď poriadajú fašiangy. Mgr. Mihálovi sa 
nepozdávalo rozdelenie poplatkov pre domácich a cudzích nájomcov, či 
nejde o diskrimináciu a Bc. Ondráš navrhol doplniť do tohto predpisu, že 
v niektorých prípadoch môže starosta obce odpustiť poplatok za prenájom 
kultúrneho domu. Upravený Vnútorný predpis č. 1/2016 o poplatkoch 
tvorí prílohu zápisnice. Po navrhovaných úpravách bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 25/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Vnútorný predpis č. 
1/2016 o poplatkoch. 



 
Hlasovanie za uznesenie č. 25: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
8. Správa finančnej komisie, správy obecného majetku 
a obchodu a sociálnych vecí 
   Správu finančnej komisie, správy obecného majetku predložil 
prítomným predseda komisie Ing. Dušan Petráš. Zápisnica zo zasadnutia 
komisie tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na 
vedomie. 
 
9. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016 
   Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016 bol poslancom zaslaný 
s pozvánkou na zasadnutie. Keďže poslanci nemali k predloženému 
návrhu žiadne pripomienky, účtovníčka p. Matuškovičová upresnila, že ku 
koncu roka budú ešte presuny medzi položkami. Návrh na úpravu 
rozpočtu k 31. 12. 2016 tvorí prílohu zápisnice. Bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 26/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje predložený návrh na 
úpravu rozpočtu k 31. 12. 2016. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 26: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 
2017 – 2019 
    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 
mali poslanci zaslaný. Poslanci nemali  nemu žiadne pripomienky a zobrali 
ho na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. 
 
11. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 
   Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol 15 dní pred zasadnutím 
k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom a zaslaný poslancom. P. 
Matuškovičová oboznámila prítomných hlavne s výdavkami kapitálovej 



časti rozpočtu.  Mgr. Regásek sa zaujímal o to, či obec má už písomne 
potvrdenú výšku dotácie na zberný dvor. Starosta obce oznámil, že projekt 
na zberný dvor je v cene 261.150,- €, z čoho je dotácia 248.092,50 € a obec 
má spoluúčasť vo výške 13,.057,50 €, čo je i písomne oznámené 
ministerstvom.  
 

Uznesenie č. 27/2016 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje rozpočet na rok 
2017. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie rozpočet na 
roky 2018 – 2019. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 27: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
 
12. Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného 
fondu 
   Návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu bol 
zaslaný poslancom na preštudovanie. Zo strany poslancov nebolo 
k návrhu žiadnych pripomienok a bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 28/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných 
prostriedkov z rezervného fondu podľa priloženého návrhu. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 28: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
 
13. Návrh na vyradenie majetku 
   Návrh na vyradenie majetku predložila účtovníčka p. Matuškovičová 
poslancom písomne. Mgr. Mihál sa zaujímal, o ktoré reflektory sa 



v návrhu jedná. Boli to reflektory umiestnené na stenách v kultúrnom 
dome z roku 1973. Návrh na vyradenie s presnými zostatkovými 
hodnotami je prílohou zápisnice. Poslanci prijali 
 

Uznesenie č. 29/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie majetku 
podľa priloženého návrhu. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 29: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
14. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
   Plán práce hlavného kontrolóra bol 15 dní pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva k nahliadnutiu vo výveske pred obecným úradom a dostali 
ho i poslanci. Ing. Gronský, hlavný kontrolór doplnil, že v prípade potreby, 
môžu poslanci požiadať kontrolóra i o mimoriadnu kontrolu, ktorá nie je 
zahrnutá v predloženom pláne práce. 
 

Uznesenie č. 30/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán práce hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2017. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 30: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
15. Došlá pošta 
   - Projektová dokumentácia dopravného  zrkadla na križovatke pri 
obecnom úrade bolo odsúhlasené Okresným úradom Senica, Odborom 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Policajným zborom SR – 
dopravným technikom, preto bude prikročené k jeho realizácii. 
   - Junior Game spol. s r.o. Bratislava – požiadala o povolenie na 
umiestnenie a prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) 
v Pohostinstve u Dugiho. Obecné zastupiteľstvo prijme stanovisko na 
budúcom zasadnutí až po vyjasnení podmienok. 



   - Ing. Zuzana Kubíková, Unín č. 360 – žiadosť o zakrytie kanála 
a rekonštrukciu oporného múrika pri rodinnom dome č. 3 v obci. Žiadosť 
bude najprv prerokovaná komisiou pre výstavbu. 
   - p. Lívia Poláková, Unín č. 442 – žiadosť o výmenu obecného bytu za 2 
alebo 3-izbový. 
   - p. Ľubomíra Bordáčová za OZ Srdce Zeme požiadala o prenájom 
obecného pozemku na vytvorenie „Zelenej Oázy“ v priestoroch medzi 
bývalou skládkou komunálneho odpadu a  záhradou p. Márie Flamíkovej. 
K žiadosti sa vyjadrili: p. Ľubomíra Bordáčová, p. Jarmila Kollárová, p. 
Peter Khúla, Mgr. Mihál, Ing. Gronský, Bc. Ondráš. Po vyjasnení bolo 
dohodnuté, že  obec vypracuje návrh nájomnej zmluvy, nakoľko poslanci 
súhlasia so zámerom prenájmu obecného pozemku na tento účel 
a následne bude zmluva pripomienkovaná a daná na odsúhlasenie 
obecnému zastupiteľstvu. 
 

Uznesenie č. 31/2016 
 

a. ) Obecné zastupiteľstvo v Uníne doporučuje žiadosť p. Lívie 
Polákovej, bytom Unín č. 442 o výmenu 1-izbového obecného 
nájomného bytu za 2 alebo 3-izbový zaradiť do evidencie, 
nakoľko teraz takýto byt nie je voľný. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zámer na prenájom 
obecného pozemku Občianskemu združeniu Srdce Zeme s tým, 
že obec vypracuje nájomnú zmluvu a táto bude po 
pripomienkovaní daná na odsúhlasenie obecnému 
zastupiteľstvu. 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 31: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek, p. Štefana Jurigová 
Proti: - 
Zdržal sa: -  
 
16. Rôzne 
   Starosta obce informoval, že poplatky za odpady a ako i daň 
z nehnuteľností na rok 2017 zostávajú nezmenené, tak ako v roku 2016.    
Starosta obce v tomto bode oboznámil prítomných s tým, že v posledných 
dňoch bolo pred Barborkou vybudované parkovisko a opravený chodník 
k hlavnému vchodu do cintorína. 
Obec uspela s projektom na úpravu kanála a realizáciu zelene vo farskej 
uličke, na čo získala dotáciu vo výške 3.000.- €. 



Starosta obce taktiež prítomných informoval o akciách, ktoré sa 
v posledných dvoch mesiacoch: 1. 11. – Spomienka na zosnulých, 4. 11. – 
MISS hasička ČR a SR Alica Ondrášová, 12. 11. Martinské hody 
s ochutnávkou vín a destilátov usporiadané záhradkármi, 16. 11.  sa konala 
rekolekcia za účasti arcibiskupa Mons. Zvolenského, 17. 11. – Spomienka 
na Dona Andreja Dermeka, 19. 11. – Divadlo Zámčisko odohralo hru 
Rómeo a Júlia po slovensky, 4. 12.  Mikulášske poobedie, 6. 12. – Deň 
otvorených dverí v Barborke, 7. 12. – Vianočný koncert Základnej 
umeleckej školy Holíč, 7. 12. bolo v našej obci cvičenie CO, 9. 12. – 
Vianočný bazár v ZŠsMŠ, 8. 12. navštívila našu obec televízia JOJ, 10. 12. 
– stolnotenisový turnaj. Pripravuje sa vianočné vydanie Unínskych novín. 
Do konca roka a počas sviatkov je plánovaná 21. 12. Vianočná besiedka 
v materskej škole, 26. 12. Jasličková pobožnosť, ktorú pripravuje naša 
mládež, 6. 1. 2017 je plánované koledovanie po obci – Dobrá novina a 6. 1. 
2017 je plánovaný nohejbalový turnaj. 
Obecné zastupiteľstvo informáciu starostu obce zobralo na vedomie. 
 
17. Diskusia 
   - sl. Ľubica Andelová – sa obrátila na hlavného kontrolóra obce, ktorý 
riešil jej sťažnosť ohľadom zákazu vjazdu kočíkov do zariadenia Barborka. 
Zisťovala si i v okolitých obciach, kde sú takéto zariadenia, ako 
zabezpečujú uloženie kočíkov počas návštev v zariadení. V každom 
zariadení majú miestnosť, kde je možné kočík odložiť. Telefonovala i na 
TTSK, kde jej bolo povedané, že je to len na dohode. Poslanec Andel sa 
vyjadril v tom zmysle, že sedem rokov od založenia zariadenia problémy 
s kočíkmi neboli, a až teraz to niektorým zamestnancom zariadenia 
prekáža. Taktiež skonštatoval, že p. riaditeľka sa k sťažnosti vyjadrila 
v tom zmysle, že môžu babku preložiť do takého zariadenia, kde majú aj 
priestory na kočíky. K tomuto sa vyjadril kontrolór obce v tom znení, že 
zodpovednosť za zariadenie nesie jej riaditeľka a preto je v jej kompetencii, 
ako sa k stanovenej problematike postaví. Pri zriaďovaní nebolo počítané 
s priestormi, kde budú v prípade potreby kočíky počas návštev 
umiestnené. Starosta obce skonštatoval, že toto sa bude riešiť na zasadnutí 
správnej rady, ktorá bude zvolaná v tomto mesiaci. 
   - p. Mária Fehérová – sa pýtala, či pri úprave farskej uličky bude 
vybudovaný aj chodník. Starosta obce odpovedal, že bude vybudovaný aj 
chodník od fary po autobusovú zastávku pred zdravotným strediskom. 
   - Mgr. Lukáš Mihál – sa zaujímal, za akú cenu chce obec odkúpiť 
pozemok pod bývalým mlynom od MUDr. Landla. 
   -  p. Alena Szalayová – bola zvedavá, ako plánuje obec naložiť 
s pozemkom, ktorý chce odkúpiť od MUDr. Landla. Starosta obce 
odpovedal, že by sa tu rozšíril priestor pred domom smútku a vybudovalo 
by sa tu parkovisko. 



   - Mgr. Lukáš Mihál – dotazoval sa, aká úspora vznikla na elektrickej 
energii po vybudovaní nového verejného osvetlenia. Účtovníčka obce 
skonštatovala, že ešte nemáme ročné zúčtovanie elektriny, takže 
porovnanie aká bola úspora ešte nebolo možné vypočítať.  
   - Ing. Zuzana Bartalová – sa zaujímala, čo všetko sa môže voziť na zberný 
dvor. 
   - p. Ivan Flamík – zaujímal sa o to, či v projekte na zberný dvor je 
zahrnutá i drtička stavebného odpadu. Keďže je toto zariadenie drahé, či 
by nebolo vhodné, aby sa viacero obcí spojilo a spoločne ho zakúpilo.  
   - p. Štefan Andel sa informoval, ako dopadol projekt na realizáciu 
poľných ciest v k. ú. obce. 
   - p. Mária Fehérová – skonštatovala, že jeden čas bol zákaz prejazdu 
autobusov po malej strane. Teraz ale autobus o 15.30 hod. každý deň 
tadiaľto prechádza. Nakoľko sú tu úzke cesty a veľmi blízko rodinných 
domov, tieto sa pri prejazde otriasajú a praskajú múry domov. Starosta 
obce prisľúbil, že toto bude riešiť s vedením firmy SKAND. 
   - p. Marián Ovečka – zaujímalo ho, kedy sa budú opravovať cesty po obci, 
ktoré sú v katastrofálnom stave, kedy sa opraví horný most a poukázal na 
to, že je slabá propagácia na predaj pozemkov na IBV. 
   - p. Jarmila Kollárová sa vyjadrila na margo horného mosta v tom 
zmysle, že sa zrezávajú stromy v blízkosti mosta, ktoré taktiež spevňovali 
stabilitu mosta. Zároveň skonštatovala, že občania pod most vysýpajú 
odpad. 
 
18. Záver 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť, poprial všetkým prítomným príjemné 
prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, osobných i pracovných 
úspechov v novom roku a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 
V Uníne, dňa 15. 12. 2016 
     
         Ján Palkovič 

        starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
p. Štefan Andel     ....................................... 
ThLic. Martin Hoferka Th.D   ........................................ 
 
Zapisovateľka: 
Rozália Drúžková    ....................................... 
 
 


