
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Unín, 
konaného dňa 14. 8. 2014 o     19  .00   hod. v     zasadačke   

Obecného úradu     Unín   

Prítomní:
pp. Ján Palkovič, ThLic. Mgr. Martin Hoferka Th. D., Ing. Anton Míšaný, 
JUDr. Ján Štepánik, Lukáš Mihál, Juraj Drúžek, Mgr. Peter Regásek

p. Štefan Andel – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Ing. Ivan Gronský – obecný kontrolór

Prítomní občania: Eva Poláková, Jozef Pecha

Ospravedlnení: pp. Ladislav Pobuda, Roman Jankovič

Program: 
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Organizačné zabezpečenie volieb do obecnej samosprávy
3. Riešenie prevádzky lekárne v obci
4. Zmena č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2011
5. Zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí v mesiaci august 

2014 
6. Žiadosti a došlá pošta
7. Rôzne – budovateľské aktivity

- informácia o vykonávaní prác dlhodobo nezamestnanými
8. Diskusia
9. Záver

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 19.00 hod. starosta 

obce  Štefan  Andel.  Privítal  všetkých  prítomných,  skonštatoval,  že  je 
prítomná  nadpolovičná  väčšina  poslancov  a obecné  zastupiteľstvo  je 
uznášania schopné. Program rokovania bol doplnený o jeden bod „Plán 
práce  obecného  kontrolóra  na  II.  polrok  2014“  a takto  schválený 
všetkými prítomnými poslancami. Overovateľmi zápisnice boli určení  p. 
Lukáš Mihál a Mgr. Peter Regásek. Zapisovateľka Rozália Drúžková.
Kontrolu uznesení vykonal zástupca starostu p. Palkovič. Skonštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú splnené.



2. Organizačné  zabezpečenie  volieb  do  obecnej 
samosprávy

Starosta obce oboznámil prítomných s organizačným zabezpečením 
volieb  do  obecnej  samosprávy.  Termín  volieb  je  stanovený  na  15. 
novembra 2014 v čase od 7.00 hod.  do 20.00 hod.  Volebnú miestnosť 
budeme mať v zasadačke kultúrneho domu.  V obci  je  jeden obvod.  Za 
poslanca môže byť zvolený občan od 18 rokov, za starostu občan starší 
ako 25 rokov. Členov volebnej komisie navrhujú strany a hnutia, ktoré 
predkladajú  kandidátky.  Zapisovateľku  komisie  menuje  starosta  obce, 
pri týchto  voľbách  bude  zapisovateľkou  p.  Anna  Matuškovičová. 
Kandidátky na starostu a poslancov sa predkladajú zapisovateľke komisie 
do  24.00  hod.  dňa  21.  septembra  2014.  Obecné  zastupiteľstvo 
k uvedenému prijalo

Uznesenie č. 16/2014

a.) Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  8  hodinový 
denný  pracovný  úväzok  starostu  obce   na  budúce 
volebné obdobie.

b.) Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  na  budúce 
volebné obdobie počet poslancov – 9.

c.) Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  v obci  Unín 
jeden volebný obvod.

Uznesenie č. 16/2014 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami.

3. Riešenie prevádzky lekárne v obci
Už viac ako tri  mesiace prichádzajú naši spoluobčania na obecný 

úrad s ústnymi sťažnosťami na nedostatočné zásobovanie lekárne v našej 
obci. V lekárni nie sú ani základné a často používané lieky. Z toho dôvodu 
bol  na  dnešné  zasadnutie  pozvaný  i prevádzkovateľ  lekárne  PharmDr. 
Ľudovít  Fasura.  Tento  však  zaslal  len  písomné  vyjadrenie  k uvedenej 
situácii. Keďže menovaný ani po urgencii neuhradil nájomné za priestory 
lekárne, obecné zastupiteľstvo prijalo

Uznesenie č. 17/2014

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne sa na základe porušenia 
nájomnej  zmluvy  uznáša,  dať  k 1.9.2014  výpoveď 
PharmDr.  Ľudovítovi  Fasurovi  z nájmu  priestorov 
lekárne v obci Unín.

Zodpovední: pracovníci OcÚ



Termín: 1.9.2014
b.) Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  vyhlásenie 

verejnej  obchodnej  súťaže  na  zabezpečenie  služby 
lekárne v obci Unín. 

Zodpovední: pracovníci OcÚ
Termín: do 25. 8. 2014

Uznesenie č. 17/2014 bolo schválené 6 poslancami, 1 sa zdržal – p. Mihál.

4. Zmena č. 1/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 
3/2011

Písomný návrh na zmenu k VZN č. 3/2011 obdržali všetci poslanci 
s pozvánkou na zasadnutie a 15 dní bolo k nahliadnutiu vo výveske pred 
obecným úradom. Návrh zmeny tvorí prílohu zápisnice.  Zmena sa týka 
výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a to z 9,- € na 10,- € 
mesačne. Ďalšia zmena je navrhnutá pri školskom klube detí z 5,- € na 
6,- € na jedného žiaka mesačne. Bod č. 3,  týkajúci sa školskej  jedálne 
zostáva  nezmenený.  K uvedenému  poslanci  po rozsiahlej  diskusii  dali 
pozmeňovací návrh – poplatok za materskú školu ponechať vo výške 9,- 
€ a školský klub zvýšiť na 6,- €. Za tento návrh hlasovali traja poslanci (p. 
Drúžek,  Mgr.  Regásek  a JUDr.  Štepánik).  Keďže  tento  návrh  nebol 
schválený, obecné zastupiteľstvo hlasovalo o pôvodnom návrhu. 

Uznesenie č. 18/2014

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  neschvaľuje  návrh  zmeny  č. 
1/2014  Všeobecne  záväzného  nariadenia  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. Preto zostáva 
v platnosti Zmena VZN č. 3/2013.

Uznesenie č. 18/2014 bolo schválené všetkými prítomnými poslancami.

5. Plán práce obecného kontrolóra na II. polrok 2014
Plán práce obecného kontrolóra na II.  polrok 2014 bol doručený 

poslancom  a bol  15  dní  zverejnený  v obecnej  výveske.  Ing.  Gronský 
zároveň  odpovedal  na  otázky  poslancov.  Keďže  neboli  z ich  strany 
navrhnuté žiadne zmeny, bolo prijaté



Uznesenie č. 19/2014

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán práce obecného 
kontrolóra na II. polrok 2014.

Uznesenie  č.  19/2014 bolo  schválené hlasovaním všetkých prítomných 
poslancov.

6. Zabezpečenie  kultúrno-spoločenských  podujatí 
v mesiaci august 2014

Starosta obce informoval prítomných, že v dňoch 15. – 17. 8. 2014 
sú  v obci  letné  hody.  Diskozábavu  v piatok   (DJ  Drobec)  a v sobotu 
hodovú tanečnú zábavu (hrá Čvančaranka) usporiada MS SČK. V sobotu 
obecný  úrad  v spolupráci  s TJ  usporiada  „Hodovú  11“.  Štartovné  pre 
dospelých je 1,- €, deti majú štart zdarma. Sú pripravené hodnotné ceny. 
Kolotoče sú už tradične umiestnené na ihrisku v hasičskom areáli. 

V nedeľu 24. 8. 2014 sa o 14.00 hod. bude konať v kultúrnom dome 
oslava  významného jubilea  „100  rokov“  p.  Štefánie  Drúžkovej.  Oslavu 
zabezpečuje  obec  v spolupráci  s kultúrnou  komisiou.  Je  zabezpečený 
kultúrny  program,  občerstvenie  a televízia.  Pozvaní  budú  poslanci 
obecného  zastupiteľstva,  predsedovia  spoločenských  organizácií, 
riaditeľka  ZŠsMŠ,  vdp.  farár  a prostredníctvom  miestneho  rozhlasu  i 
všetci ostatní spoluobčania. 

Od  piatka  22.  8.  2014  až  do  nedele  bude  v kultúrnom  dome 
inštalovaná  výstava  mladého  maliara  Radovana  Labaša  z Koválova.  Aj 
o tejto  akcii  budú  občania  oboznámení  prostredníctvom  miestneho 
rozhlasu. 

Informáciu  starostu  obce  zobralo  obecné  zastupiteľstvo  na 
vedomie. 

7. Žiadosti a došlá pošta
- Radovan Straka a manželka, Unín č. 442 – žiadosť o výmenu 

2-izbového obecného nájomného bytu za 3-izbový č. 12, ktorý 
sa uvoľní po manželoch Švecovcoch.

- Alžbeta  Šeniglová,  Holíč  –  žiadosť  o pridelenie  2-izbového 
bytu v obci Unín.

- Miroslav Daniel a manželka, Unín č. 442 – výpoveď z nájmu 
1-izbového bytu  č.  1  na  prízemí  12 bytovej  jednotky  k 1.  9. 
2014.

- Manželia Milan a Magdaléna Polákovci, Unín č. 77 – žiadosť 



o pridelenie 1-izbového nájomného bytu na 12 b.j.
- Ústna  žiadosť  p.  Jozefa  Varmužu,  Unín  č.  210  o pomoc 

ohľadom zabezpečenia jeho základných potrieb ako sú nákup 
a pod.

- Sťažnosť  p.  Márie  Faganovej,  Unín  č.  61  zaslaná  priamo 
ministrovi  životného  prostredia  SR  ohľadom  vypúšťania 
fekálií  do unínskeho potoka. Táto bola riešená na obecnom 
úrade za prítomnosti  zástupcov Okresného úradu životného 
prostredia  Skalica,  Spoločného  stavebného  úradu  Holíč, 
Povodia  Moravy  z Malaciek  a starostu  obce.  Sťažovateľka 
prizvaná  na  konzultáciu  nebola.  Zápis  z výkonu  štátneho 
vodoochranného dozoru bude na obec zaslaný.

- Uvoľnený byt  po rodine Miroslava Daniela k 1.  9. 2014 by 
mal  byť  podľa  poradia  ponúknutý  Petrovi  Smolinskému, 
bytom Unín č. 49, ktorý je v poradí založených žiadostí ako 
prvý.  Ak  byt  neprijme  druhou  v poradí  je  Dominika 
Tokošová,  bytom  Unín  č.  81  a ak  ani  táto  neprejaví  o byt 
záujem  bude  ponúknutý  manželom  Milanovi  a Magde 
Polákovcom, bytom Unín č. 77.

Obecné  zastupiteľstvo  po  rozsiahlej  diskusii  zobralo  informácie  na 
vedomie a prijalo 

Uznesenie č. 20/2014

a.) Obecné  zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť  manželov 
Radovana  a Moniky  Strakovcov,  bytom  Unín  č.  442 
o výmenu 2-izbového obecného bytu za 3-izbový č. 12 v tej 
istej budove založiť do evidencie. 

b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Alžbety 
Šeniglovej,  bytom  Holíč  o pridelenie  2-izbového 
nájomného  bytu  založiť  do  evidencie,  nakoľko 
momentálne obec nemá voľný 2-izbový byt.

c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie výpoveď 
z nájmu  1-izbového  bytu  č.  1  na  prízemí  12  bytovej 
jednotky  manželov  Miroslava  a Moniky  Danielovcov, 
Unín č. 442 ku dňu 1. 9. 2014.

d.) Obecné  zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť  manželov 
Milana  a Magdalény  Polákovcov,  bytom  Unín  č.  77 
o pridelenie 1-izbového bytu v budove 12-bytovej jednotky 
zaradiť do evidencie.

e.) Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  ukladá  podľa  poradia 
žiadostí  ponúknuť  uvoľnený  1-izbový  byt  v 12-bytovej 
jednotke 



Petrovi  Smolinskému,  bytom  Unín  č.  49,  ktorý  je  v poradí 
založených žiadostí ako prvý. Ak byt neprijme druhou v poradí 
je Dominika Tokošová, bytom Unín č. 81 a ak ani táto neprejaví 
o byt  záujem  bude  ponúknutý  manželom  Milanovi  a Magde 
Polákovcom, bytom Unín č. 77.

Zodpovedná: p. Drúžková
Uznesenie č. 20/2014 písm. a – d) bolo schválené všetkými prítomnými 
poslancami.
Uznesenie  č.  20/2014  písm.  e)  bolo  6  poslancov  za,  proti  bol  jeden 
poslanec – p. Palkovič.

8. Rôzne – budovateľské aktivity
- Informácia  o vykonávaní  prác  dlhodobo 

nezamestnanými
Starosta obce informoval o budovateľských aktivitách v poslednom 

období:  otvorená  bola  rozhľadňa  Lipky  nad  Unínom,  zrealizovala  sa 
úprava  priestorov  v ZŠsMŠ.  V pestovateľskej  pálenici  boli  vymenené 
okná,  bola  tam  vybudovaná  nová  inštalácia  elektrického  vedenia, 
svietidlá, ventilátor, nový rošt v ohnisku pod kotlom. Celá budova bude 
vylíčená  a pripravená  na  zahájenie  prevádzky,  ktorá  začne  od  2. 
septembra 2014 

Na  plánovanej  IBV  sa  začali  dňa  28.  júla  práce  na  budovaní 
infraštruktúry  (voda,  plyn).  Práce  realizuje  víťaz  verejnej  obchodnej 
súťaže firma Unistav s.r.o. Senica.

Od ihriska sa začne 19. augusta s prácami na budovaní cca 200 m 
chodníka smerom ku križovatke. 

V pláne  je  i zabezpečenie  opravy  kapličky  Sedembolestnej  Panny 
Márie na dolinke.

Od  1.  júla  2014  v zmysle  zákona  č.  417/2013  Z.  z.  o pomoci  v 
hmotnej  núdzi  nastúpilo  na tieto práce 15  našich spoluobčanov.  Majú 
odpracovať 32 hodín mesačne. Práce vykonávajú podľa harmonogramu, 
ktorý koordinujú pracovníčky obecného úradu a starosta obce. I keď sú 
na úradoch práce platení koordinátori, všetka ťarcha zostáva na obci, či je 
to materiálne zabezpečenie, zadávanie prác ako i kontrola. Počas týchto 
prác  jeden  pracovník  (p.  Peter  Daniel)  si  našiel  prácu  a vypadol  zo 
zoznamu, ale naopak jeden nastúpil (p. Jozef Tokoš ml.). I keď je to pre 
obec po jednej stránke záťaž, môžeme konštatovať, že sa za ich pôsobenia 
vykonal značný kus prospešnej práce, ktorú je v obci vidieť. 

Mgr.  Regásek  sa  zaujímal  o pomer  úhrady  prác  vykonaných 
v ZŠsMŠ, medzi obcou a školou. Zároveň sa informoval, o riešení úprav 
výstupu v rozhľadni.  Na otázky mu odpovedala účtovníčka obce,  ktorá 
informovala,  že  v pondelok  18.  8.  2014  sa  stretnú  zástupcovia  školy 
a obce a presne dohodnú úhrady jednotlivých prác a faktúr za materiál. 



Skonštatovala  tiež,  že  na  rozhľadni  sa  nemôžu  zatiaľ  vykonať  žiadne 
úpravy,  lebo  projekt  nie  je  vyfinancovaný.  Do  ukončenia  a kontroly 
všetkých podkladov, musí byť stavba v súlade s predloženým projektom, 
inak nám nebude z fondu požadovaná čiastka vrátená. 

Unínske noviny k letným hodám sú pripravené,  poslancom budú 
dnes  odovzdané,  aby  ich  mohli  v svojich  obvodoch  do  16.  8.  2014 
rozniesť. 

Informáciu  starostu  obce  zobralo  obecné  zastupiteľstvo  na 
vedomie.

9. Diskusia
Ku každému bodu bola  priebežne i diskusia  poslancov,  po ktorej 

bolo vždy pristúpené k hlasovaniu o jednotlivých uzneseniach. 

10.Záver
Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval 

za aktívnu účasť a pozval všetkých prítomných do kultúrneho domu na 
slávnosť pri príležitosti dožitia „100 rokov“ p. Štefánie Drúžkovej. Budúce 
zasadnutie sa uskutoční podľa potreby.

V Uníne, dňa 18. 8. 2014

Štefan Andel
starosta obce

Overovatelia:

p. Lukáš Mihál   ....................................

Mgr. Peter Regásek ....................................

Zapisovateľka:

Rozália Drúžková ....................................
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