
 
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 
konaného dňa 17. augusta 2016 o 18.00 hod. v zasadačke 

Kultúrneho domu Unín 
 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter 
Regásek 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák,Ing. Ivan Gronský,  
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Obchodno-verejná súťaž na predaj stavebných 

pozemkov na IBV Unín – Záhumenice za kostolom 
5. Návrh na zmenu VZN č. 3/2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 
zariadení na území obce Unín 

6. Návrh na úpravu rozpočtu k 1. 8. 2016 
7. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy 

obecného majetku a obchodu a sociálnych vecí 
8. Došlá pošta 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver  
12.  

 
1. Zahájenie 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ján 
Palkovič. Privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Zároveň predložil na schválenie program dnešného zasadnutia. 
Keďže nemal žiadny z poslancov doplňujúci návrh do programu, bol 
program schválený  všetkými prítomnými poslancami. 



 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Rozália 
Drúžková a overovatelia Bc. Juraj Ondráš a Mgr. Peter Regásek. 
 
3. Kontrola uznesení 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu Ing. Dušan 
Petráš. Skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí 
sú splnené. 
 
4. Obchodno-verejná  súťaž na predaj stavebných pozemkov  
na IBV Unín - Záhumenice za kostolom 
Jedným z bodov programu dnešného zasadnutia bola uzávierka ďalšieho 
kola obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov na IBV 
Unín - Záhumenice za kostolom. Termín tretieho kola uzávierky bol 
stanovený na 15. 8. 2016. Starosta obce oslovil poslanecký zbor 
o stanovisko k presunu termínu otvárania obálok na 17. 8. 2016, pričom 
by termín uzávierky bol dodržaný, t. j. 15. 8. 2016. Poslanci s presunom 
termínu súhlasili. Nakoľko bola verejná súťaž odsúhlasená uznesením 
obecného zastupiteľstva je pred otváraním obálok treba odsúhlasiť i 
zmenu dátumu otvárania obálok. 
P. Drúžková, referentka obecného úradu skonštatovala, že do súťaže bol 
do 15. 8. 2016 do 14.00 hod. prihlásenýjeden návrh - odovzdanájedna 
obálka od p. Michala Nigroviča, bytom Borský Mikuláš, Kováčska 1154/8 
a Mgr. Veroniky Masarykovej, bytom Unín č. 230– žiadajú o pridelenie 
stavebného pozemku parc. č. 9545/5 vo výmere 799 m2, ponúkaná suma 
18,50 €/m2. Podľa podmienok vyhlásenej verejnej súťaže bola uhradená 
finančná zábezpeka vo výške 1.000,- €.Termín uzávierky štvrtého kola je 
stanovený na 17. októbra 2016 do 14.00 hod. 
K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 13/2016 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje presun termínu 
otvárania obálok tretieho kola verejnej súťaže na predaj 
pozemkov na IBV Unín z 15. 8. 2016 o 14.00 hod. na termín 17. 
8. 2016 o 18.00 hod. s tým, že termín podania súťažných 
návrhov zostáva nezmenený.  
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj 
stavebného pozemku na IBV Unín - Záhumenice za kostolom 
parc. č. 9545/5 vo výmere 799 m2 za cenu 18,50 €/m2 p. 
Michalovi Nigrovičovi, bytom Borský Mikuláš, Kováčska 
1154/8 a Mgr. Veronike Masarykovej, bytom Unín č. 230. 



 
Hlasovanie za uznesenie č. 13:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla,ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter 
Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
5. Návrh na Zmenu č. 1/2016 kVšeobecne záväznému 
nariadeniu č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení na území obce Unín 

Návrh na Zmenu č. 1/2016 kVšeobecne záväznému nariadeniuč. 
3/2009o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 
zariadení na  území obce bol 15 dní pred zasadnutím k nahliadnutiu 
v úradnej tabuli pred obecným úradom, na internetovej stránke obce 
a každý poslanec ho mal doma na preštudovanie a zároveň bol 
prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Návrh na zmenu tvorí 
prílohu zápisnice a poslanci k nej prijali 

 
Uznesenie č. 14/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Zmenu č. 1/2016 
Všeobecne záväzného  nariadenia č. 3/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na 
území obce. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 14:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla,ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter 
Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
6. Návrh na úpravu rozpočtu k 1. 8. 2016 
Návrh na úpravu rozpočtu k 1. 8. 2016 bol pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva 15 dní k nahliadnutiu v úradnej tabuli pred obecným 
úradom a mal ho zaslaný i každý poslanec. Keďže nebolo zo strany 
poslancov žiadnych pripomienok, bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 15/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje úpravu rozpočtu 
Obce Unín k 1. 8. 2016. 
 



Hlasovanie za uznesenie č. 15:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla,ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter 
Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
7. Správa zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného 
majetku a obchodu a sociálnych vecí 
    Predseda finančnej komisie, správy obecného majetku a obchodu 
a sociálnych vecí Ing. Dušan Petráš  predniesol správu zo zasadnutia 
komisie konanej dňa 3. 8. 2016. Konštatoval, že komisia sa zaoberala 
návrhom na úpravu rozpočtu  obce k 1. 8. 2016, navrhovanou Zmenou 
č.1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce. 
Zároveň podal návrh komisie na navýšenie základného platu starostovi 
obce Jánovi Palkovičovi pre rok 2016 o 10 %, čo zdôvodnil jeho 
výsledkami práce pre rozvoj obce a kultúrno-spoločenskými aktivitami. 
K navýšeniu platu sa vyjadril poslanec Mgr. Regásek, ktorý skonštatoval, 
že navýšenie platu starostu obce malo byť uvedené ako samostatný bod 
v pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva.Zápisnica zo 
zasadnutia komisie tvorí prílohu tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo 
zobralo správu na vedomie a prijalo  
 

Uznesenie č. 16/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje navýšenie 
základného platu starostu obce Jána Palkoviča pre rok 2016 
o 10 %. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 16/2016: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla,ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Peter Regásek 
 
8. Došlá pošta 
- Mgr. Adriána Masaryková, Unín č. 283 a Ing. Peter Tlachač, Skalica – 
žiadajú o odpredaj časti stavebného pozemku parc. č. 9545/4 vo výmere 
95 m2 

- Ekocharita Slovensko – žiadosť o umiestnenie kontajnera na oblečenie 
pre slovenské neziskové a charitatívne organizácie. Obecné zastupiteľstvo 
súhlasí s umiestnením kontajnera na autobusovej zástavke pri potoku. 
K bodu 8 bolo prijaté 



Uznesenie č. 17/2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne nesúhlasí s odpredajom časti 
stavebného pozemku parc. č. 9545/4 vo výmere 95 m2 Mgr. 
Adriáne Masarykovej, bytom Unín č. 283 a Ing. Petrovi 
Tlachačovi, bytom Skalica,Rohatecká 2110/1, nakoľko by sa 
uvedený pozemok stal nepredajný. 
 
Hlasovanie za uznesenie č. 17: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla,ThLic. Martin 
HoferkaTh.D., Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter 
Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
9. Rôzne 
Starosta obce informoval o zasadnutí komisie  pre výstavbu, územné 
plánovanie a životné prostredie rozšírenú o poslancov obecného 
zastupiteľstva ohľadom aktualizácie Územného plánu obce Unín.  
Ďalej informoval o stavebných prácach v obecnej pálenici, kde bol  
vymenený chladič a komplexne bol vystavaný nový nájazd do nalievacích 
priestorov. Nová sezóna sa v pálenici začína 13. septembra 2016. 
Informoval o platnosti nového zákona o odpadoch, o systéme 
a termínoch odvozu komunálnych  a triedených odpadov, o kontajnery na 
veľkoobjemový odpad, ktorý bude v piatok 2. septembra umiestnený už 
v priestoroch zberného dvora pri poľnohospodárskom družstve. 
Informoval o akciách, ktoré boli v obci zrealizované od posledného 
zasadnutia obecného zastupiteľstva, či to boli Majstrovstvá Slovenska 
a Česka v cestnej cyklistike, kde poďakoval za organizačnú prácu DHZ 
Unín. Poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa aktívne 
zhostili organizácie letných hodov, nakoľko žiadna spoločenská 
organizácia v obci nebola ochotná tieto  hody organizovať.  
Informoval o stavebných úpravách v materskej škole, ktoré zvýšili 
kapacitu tohto zariadenia. Na konci školského roka ocenil za dosiahnuté 
výsledky troch žiakov: Štefana Vacha, Kristínu Danielovú a Veroniku 
Stierankovú. Nový školský rok začne 5. septembra. Do prvého ročníka 
nastupuje 11 žiakov.  
Investičné akcie do najbližších týždňov: Začalo sa so zakrývaním 
odpadového kanála v čajkových uličke a jej celková úprava. Pripravuje sa 
nové osvetlenie chodníkov ku kostolu sv. Martina a oprava strechy novej 
časti kabín v športovom areáli. Z kultúrnych podujatí sa pripravuje na 2. 
10. 2016 slávnosť z príležitosti Mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším. 
Na „Dušičky“ bude na cintoríne v spolupráci s farským úradom vykonaná 
pietna spomienka na všetkých tých, ktorí nás v tomto kalendárnom roku 



opustili ako i ostatných zosnulých. 13.  novembra sa uskutočnia 
martinské hody a 4. decembra Mikulášske posedenie pre všetkých 
občanov obce.  
 
10.Diskusia  
- Bc. Ondráš – upozornil, či by išlo zvážiť možnosť zakrývania kanálov aj 
prekrytím železnými roštami, pretože niektorí žiadatelia chcú priestor 
vzniknutý zakrytím kanála využiť na parkovanie. Týmto spôsobom by 
neprišlo k negatívnej zmene prietoku a parkovanie nad kanálom by 
prospelo cestnej premávke aj prípadným krízovým situáciám. Starosta 
obce konštatoval, že zakrývanie kanálov je koordinované komisiou, ktorá 
fyzicky kontroluje stav zakrývania. Zakrývanie kanálov sa v súčasnosti 
povoľuje len vo výnimočných prípadoch tam, kde nehrozí záplavový 
problém.  
- Mgr. Regásek – pripomenul, že po úprave Čajkových uličky by bolo 
potrebné osadiť pri vjazdoch zábrany, aby tu neprechádzali autá 
a traktory. Taktiež sa zaujímal o to, ako sa plánuje zabezpečiť zber 
odpadu na zbernom dvore – termíny, kedy bude zberný dvor otvorený, 
aby sem mohli občania odpad uložiť. Starosta obce odpovedal, že zábrany 
do Čajkových uličky budú realizované po celkovej úprave priestoru. Zber 
odpadu je vždy oznamovaný prostredníctvom obecného rozhlasu 
niekoľko dní pred jeho realizáciou, informácia je podaná občanom aj cez 
web-stránku obce. O zberoch, ktoré budú vykonávané v priestoroch 
zberného dvora budú včas touto formou občania informovaní. Prvý zber, 
ktorý tam bude realizovaný bude zber veľkoobjemového odpadu, ktorý 
začne 2. septembra 2016. 
- ThLic. HoferkaTh.D. – sa informoval o možnosti inštalácie zrkadiel na 
cestných komunikáciách v obci najmä na križovatke u kultúrneho domu 
a na križovatke na „Pustom“. Starosta obce odpovedal, že sa zvažuje 
s inštalovaním zrkadiel na náklady obce na obecných komunikáciách. Čo 
sa týka komunikácií v správe VÚC musí byť vypracovaný projekt 
inštalácie zrkadiel na týchto komunikáciách. Konštatoval, že sa spojí 
s projektantom Ing. Vachajom, ktorý cesty projektuje a na nasledujúcom 
zasadnutí zastupiteľstva podá informáciu. Starosta obce zároveň 
informoval o sťažnostiach spoluobčanov na ťažkú prejazdnosť miestnych 
komunikácií v niektorých úsekoch obce a to hlavne na malej dolinke od 
križovatky po školu, v hornom konci úsek pred domom p. Milana Fagana 
a p. Jána Včelku. Taktiež sú sťažnosti na nebezpečný prejazd križovatkou 
na „Pustom“, kde vo výhľade zacláňajú vozidlá a bránia plynulému 
prejazdu. Parkovanie týchto vozidiel ohrozuje plynulú dopravu najmä 
v prípade požiaru by bol obmedzený prejazd zásahových jednotiek 
hasičského zboru. Obec túto situáciu musí riešiť v spolupráci s občanmi, 
ktorých sa parkovanie vozidiel bezprostredne týka. 



- Mgr. Masaryková – zaujímala sa o to, ako sa bude postupovať ďalej 
s neplatičmi v obci. P. Drúžková, ktorá vedie správu dane z nehnuteľností 
v obci skonštatovala, že ešte v tomto mesiaci budú zostávajúcim 
neplatičom zaslané posledné výzvy na úhradu a po uplynutí posledného 
termínu budú doručené na vymáhanie exekútorovi.   
 
11. Záver 

 Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončil.  

 
V Uníne, dňa 23. 8. 2016 
     
         Ján Palkovič 

        starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Bc. Juraj Ondráš     ....................................... 
Mgr. Peter Regásek    ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
Rozália Drúžková    ....................................... 
 


