
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne,  

konaného dňa 9. decembra 2015 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, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
 
Prítomní občania: 5 podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnený: Ing. Ivan Gronský 
 
Program:  

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2015 

o  podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Unín 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Unín č. 5/2015 
o určení  náležitostí miestnych daní a miestnych 
poplatkov v obci Unín 

6. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2015 
7. Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 
8. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 
9. Návrh na vyradenie majetku obce  
10. Plán práce obecného kontrolóra na I. polrok 2016 
11. Predaj pozemkov 
12. Došlá pošta, žiadosti 
13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Záver  

 
1. Zahájenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta  

obce Ján Palkovič. Privítal všetkých prítomných, skonštatoval, že sú 
prítomní všetci poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 



K navrhnutému programu dnešného zasadnutia starosta obce navrhol  
doplniť pred bod č. 4  nový bod rokovania – Správa z finančnej komisie, 
správy obecného majetku, obchodu a sociálnych vecí. S doplňujúcim 
návrhom všetci poslanci súhlasili a preto bol program rokovania schválený 
so 16 bodmi rokovania všetkými 9 poslancami. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Overovateľmi zápisnice boli určení Mgr. Ľubomíra Masaryková a Bc. 

Juraj Ondráš. Zapisovateľka Rozália Drúžková. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 
     Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing. Dušan Petráš, zástupca starostu 
obce. Skonštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí sú 
splnené.  

 
4. Správa z finančnej komisie, správy obecného majetku, 

obchodu a sociálnych vecí 
Správu zo zasadnutia finančnej komisie, správy obecného majetku, 

obchodu a sociálnych vecí predložil jej predseda Ing. Dušan Petráš a tvorí 
prílohu zápisnice. Návrhy a doporučenia komisie boli prezentované pri 
ďalších bodoch rokovania ohľadom finančných operácií a rozpočtu obce. 
Správu prijalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2015 
o podmienkach určovania a vyberania dane 
z nehnuteľností na území obce Unín 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 
obce Unín bol verejnosti k nahliadnutiu 15 dní pred zasadnutím 
obecného zastupiteľstva v obecnej výveske pred obecným úradom a na 
internetovej stránke obce. Poslancom bol návrh zaslaný spolu 
s pozvánkou na zasadnutie. Keďže nebolo zo strany poslancov k návrhu 
žiadnych pripomienok, zostalo v nezmenenej forme i pre rok 2016 a tvorí 
prílohu zápisnice.  

Uznesenie č. 36/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce č. 4/2015 o podmienkach určovania 
a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Unín. 
 
      Zodpovedné: pracovníčky OcÚ 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 



Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál, Mgr. Peter Regásek 

 
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Unín č. 5/2015 

o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov 
v obci Unín 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2015 o určení 
náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Unín bol 
verejnosti k nahliadnutiu v obecnej výveske pred obecným úradom a na 
internetovej stránke obce 15 dní pred zasadnutím. Poslancom bol návrh 
zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie.  
V návrhu boli zo strany poslancov navrhnuté zmeny a to: 
v čl. 3 bod 4., kde bola navrhnuté zvýšenie sadzby dane za psa z 5,- € na 
6,- €.  
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál 
v čl. 5 bod 5., kde bolo navrhnuté zvýšenie sadzby dane za nevýherný hrací 
prístroj z 35,- € na 50,- € 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
V čl. 6 bod 5. sa ruší poplatok za odpad pre školu a mení sa sadzba 
poplatku za drobný stavebný odpad z navrhnutej sumy 0,035 €/kg na 
0,015 €/kg. 
Po doplnení zmien bolo všeobecne záväzné nariadenie opravené a tvorí 
prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 37/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Unín č. 5/2015 o určení náležitostí miestnych 
daní a miestnych poplatkov v obci Unín. 
  
     Zodpovedné: pracovníčky OcÚ 
 



Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 

 
7. Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2015 
Návrh na úpravu rozpočtu k 31. 12. 2015 bol zaslaný všetkým 

poslancom a bol 15 dní pred zasadnutím k nahliadnutiu vo výveske pred 
obecným úradom. Keďže nemali poslanci k úprave žiadne pripomienky 
bolo prijaté 

Uznesenie č. 38/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce k 31. 12. 
2015. 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 

8. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 
Spolu s pozvánkou bol zaslaný poslancom i návrh rozpočtu na roky 

2016 – 2018 ako i Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia 
s finančnými prostriedkami obce Unín. Návrh dodatku tvorí prílohu 
zápisnice. Podklady boli k nahliadnutiu 15 dní pred zasadnutím vo 
výveske pred obecným úradom. Poslanci nemali k materiálom žiadne 
výhrady, preto bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 39/2015 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje rozpočet obce na 
rok 2016. 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie návrh 
rozpočtu na roky 2017 a 2018. 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje zostavenie 
a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
počnúc rozpočtom na rok 2016. 
d.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne berie na vedomie Odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra obce Unín k návrhu rozpočtu 
na rok 2016. 



e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Dodatok č. 1 
k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 
Unín. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 

 
9. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 
Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová vypracovala a zaslala 

poslancom návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, 
ktorý tvorí prílohu zápisnice. Poslanci po ozrejmení jednotlivých položiek 
prijali 

Uznesenie č. 40/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje prevod finančných 
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 51.343,96 €. 
 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál 
 

10. Návrh na vyradenie majetku obce 
P. Matuškovičová vychádzajúc z predchádzajúcich návrhov 

inventarizačných komisií predložila poslancom návrh na vyradenie 
majetku obce, ktorý tvorí prílohu zápisnice.  
V roku 2014 boli v obci ukončené pozemkové úpravy a pri týchto 
úpravách sa preklasifikovali pozemky a zároveň sa zmenili ich výmery. 
Na základe toho bol podaný návrh na vyradenie pozemkov vo vlastníctve 
obce v celkovej hodnote 118.133,39 €. Na základe nových listov 
vlastníctva budú do majetku obce zaradené pozemky podľa skutočného 
druhu a výmery v cene za ktorú sa pozemky predávajú v obci, t. j. 2,30 
€/m2. K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 41/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vyradenie majetku 
obce podľa priloženého návrhu. 



 
      Zodpovedná: p. Matuškovičová 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 

11. Plán práce obecného kontrolóra na I. polrok 2016 
Hlavný kontrolór obce zaslal poslancom Plán práce obecného 

kontrolóra na I. polrok 2016 a zároveň bol zverejnený vo výveske pred 
obecným úradom. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a bolo 
prijaté 

Uznesenie č. 42/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje Plán práce 
obecného kontrolóra na I. polrok 2016. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 

12. Predaj pozemkov 
Na obecný úrad bola doručená žiadosť obyvateľov obce bývajúcich na 

novej ulici po ľavej strane od obecného úradu hore, t. j. od popisného č. 
341 po 371, ktorí pri pozemkových úpravách zistili, že užívajú časť 
obecného pozemku, ktorú žiadajú po vypracovaní geometrického plánu 
od obce odkúpiť. Obecné zastupiteľstvo k uvedenej žiadosti prijalo 

 
Uznesenie č. 43/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje odpredaj obecných 
pozemkov vytýčených geometrickým plánom č. 287/2015 zo 
dňa 23. 9. 2015 za cenu 2,30 €/m2 nasledovne: 
Dana Ondrášová, Unín č. 341 – parc. č. 9532/2 vo výmere 44 m2 
Štefana Malíková, Unín č. 343 – parc. č. 9532/3 vo výmere 44 
m2 

Ján Šiška, Unín č. 345 – parc. č. 9532/4 vo výmere 44 m2 
Ján Potreský, Unín č. 347 – parc. č. 9532/5 vo výmere 44 m2 

Emília Cvečková, Unín č. 349 – parc. č. 9532/6 vo výmere 45 
m2 



Katarína Dermeková, Unín č. 351 – parc. č. 9532/7 vo výmere 
43 m2 
Ján Vymyslický a manž. Cecília, Unín č. 353 – parc. č. 9532/8 
vo výmere 45 m2 

Anton Fišera a manž. Judita, Unín č. 355 – parc. č. 9532/9 vo 
výmere 46 m2 

Ferdinand Kubina a manž. Anastázia, Unín č. 361 – parc. č. 
9532/10 vo výmere 40 m2 

Terézia Jakúbková, Unín č. 363 – parc. č. 9532/11 vo výmere 32 
m2 

Milan Júnoš a manž. Mária, Unín č. 364 – parc. č. 9532/12 vo 
výmere 26 m2 

Mária Andelová, Unín č. 366 – parc. č. 9532/13 vo výmere 22 
m2 
Pavol Hoferka, Unín č. 368 – parc. č. 9532/14 vo výmere 16 m2 

Jozef Podešla a manž. Cecília, Unín č. 370 – parc.č. 9532/15 vo 
výmere 8 m2 
Jozef Paníček a manž. Mária, Unín č. 371 – parc. č. 9532/16 vo 
výmere 2 m2. 
Kupujúci budú znášať všetky náklady spojené s  vypracovaním 
geometrického plánu, kúpnej zmluvy a prevodom. 
Pred podpisom kúpnej zmluvy na obecnom úrade vložia 
kupujúci do pokladne jednotlivo prislúchajúcu sumu 
za odpredávaný pozemok. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 

13. Došlá pošta, žiadosti 
Pán Peter Smolinský, Unín č. 49 – žiadosť o odpredaj časti obecného 

pozemku parc. č. 448 vo výmere cca 100 m2. 
Starosta obce predložil prítomným poslancom na základe poriadku 

odmeňovania návrh na výplatu odmien poslancom a členom komisií pri 
obecnom zastupiteľstve za rok 2015. 

V roku 2000 vzniklo Združenie obcí – Budovanie regionálnej skládky 
TKO – Cunín. Združenie stratilo svoje opodstatnenie, a je nefunkčné. 
V mesiaci november sa uskutočnilo stretnutie zástupcov obcí združených 
v predmetnom združení. Primátori a starostovia odhlasovali predbežné 
ukončenie činnosti tohto združenia. Výpoveď zo združenia musí byť 
uskutočnená formou uznesenia obecného zastupiteľstva. 



 
Uznesenie č. 44/2015 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne ukladá žiadosť p. Petra 
Smolinského, bytom Unín č. 49 na odpredaj časti obecného 
pozemku parc. č. 448 vo výmere cca 100 m2 presunúť stavebnej 
komisii, ktorá po osobnej obhliadke doporučí obecnému 
zastupiteľstvu ďalší postup. 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje na základe 
poriadku odmeňovania výplatu odmien poslancom a členom 
komisií za rok 2015. 
 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje vystúpenie Obce 
Unín zo Združenia obcí – Budovanie regionálnej skládky TKO 
– Cunín.  
Hlasovanie za Uznesenie č. 44/2015 písm. a) a c): 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
Hlasovanie za Uznesenie č. 44/2015 písm. b):  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra 
Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál 
 
 

14. Rôzne 
Starosta obce informoval prítomných, že 5. marca 2016 sa uskutočnia 

parlamentné voľby. V obci bude jeden volebný okrsok, volebná miestnosť 
bude v zasadačke kultúrneho domu a zapisovateľkou je určená p. Anna 
Matuškovičová. 

Starosta zároveň skonštatoval, že obec zabezpečovala realizáciu 
pietneho aktu k pamiatke zosnulých na cintoríne 1. novembra a 6. 
decembra v kultúrnom dome spolu so spoločenskými organizáciami 
v obci „Adventné mikulášske poobedie“.  V nedeľu 13. 12. odohrá 
divadelný súbor Dubovce v našej obci predstavenie „S čertama neni 
žádná sranda“.  

27. 12. 2015 – stolnotenisový turnaj v telocvični ZŠ s MŠ 
9. 1. 2016 – Zimné nohejbalové majstrovstvá Unín 
16. 1. 2016 – Oblastný ples chovateľov - SZCH 



23. 1. 2016 – Tradičný maškarný hasičský ples - DHZ 
24. 1. 2015 – Detský maškarný ples - SZCH 
30. 1. 2016 – Prijatie novonarodených detí v roku 2015 
6. 2. 2016 – Fašiangová zábava – Unínski mládenci 
18. 6. 2016 – Prehliadka krojov 

Starosta obce navrhol poslancom prehodnotiť cenu za odpredaj nádoby 
na odpad, nakoľko je treba rozlíšiť, či je nádoba zničená používaním – 
opotrebovaním, alebo nešetrným zaobchádzaním (prepálená od 
horúceho popola a pod.) 
Starosta obce informoval, že na zbernom dvore je vykonaná časť 
oplotenia. Celkové oplotenie by malo byť dokončené do konca roka.  
Starosta obce skonštatoval, že 15. decembra o 14.00 hod. končí prvé kolo 
verejnej súťaže na predaj obecných pozemkov a z toho dôvodu navrhol, 
aby sa obecné zastupiteľstvo mimoriadne zišlo 15. decembra o 18.00 hod. 
 

Uznesenie č. 45/2015 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne určuje pri výmene nádoby 
na odpad po opotrebovaní (kus za kus) cenu 10,- €. 
V prípade, že vlastník neopatrným spôsobom poškodí 
popolnicu, cenu za odpredaj stanovilo v sume 20,- €. 
 
      Zodpovedné: pracovníčky OcÚ 
 
b.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne rozhodlo, že dňa 15. 
decembra 2015 o 18.00 hod. sa uskutoční v zasadačke 
Obecného úradu Unín komisia, kde budú otvorené 
a vyhodnotené súťažné návrhy na odpredaj stavebných 
pozemkov v obci. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, ThLic. Martin 
Hoferka Th.D., Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. 
Ľubomíra Masaryková, Mgr. Peter Regásek 
Proti: - 
Zdržal sa: - 
 
 

15. Diskusia 
Poslanec Peter Rehák v tomto bode navrhol doplniť školskú radu, aby 

mala nepárny počet členov. Zároveň navrhol Mgr. Petra Regáska.  
K prevádzke zberného dvora sa vyjadrili p. Pavol Michaláč, p. Jozef 

Pecha a p. Stanislav Drúžek. Skonštatovali, že stavebný odpad ako tehly, 
kvádre a pod. by sa mal skladovať na zbernom dvore a až po rozdrvení by 
sa mal použiť na spevnenie ciest. Škridlu, ktorá sa ľahšie rozpadne je 



dobré dávať do priehlbín v poľných cestách a utlačiť ich, aby sa dalo po 
ceste dobre prejsť ale nenechávať ju na hromadách. Prítomní 
konštatovali, že je nutné takéto konanie koordinovať prostredníctvom 
obecného úradu, aby neprišlo k situácii, kedy sa začnú vytvárať 
nepovolené vývozy stavebného materiálu do priehlbín v poľných cestách. 

K uvedenému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 46/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje za člena Školskej 
rady  pri ZŠ s MŠ v Uníne Mgr. Petra Regáska, bytom Unín č. 
434 do konca volebného obdobia  súčasnej školskej rady. 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla, ThLic. Martin Hoferka Th.D., p. 
Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Peter Regásek 
Proti: Mgr. Ľubomíra Masaryková 
Zdržal sa: p. Štefan Andel, Mgr. Lukáš Mihál 
 
 

16. Záver 
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  
 

V Uníne, dňa 11. 12. 2015 
     
         Ján Palkovič 

        starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Ľubomíra Masaryková   ....................................... 
 
Bc. Juraj Ondráš     ....................................... 

 
 
Zapisovateľka: 

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


