
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 17. augusta 2020 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome Unín 

 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš, p. Peter Khúla,  Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter 
Regásek, Bc. Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka,   
Ing. Peter Štetina, 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór obce 
p. Anna Matuškovičová – zapisovateľka 
Ing. Dagmar Michaličková – MAS PPHZ o.z. 
p. Milan Hollý - MAS PPHZ o.z. 
 
Ospravedlnený:  p. Anton Mihál 
 
Prítomní občania podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Rokovanie ohľadom dotácie z MAS a cyklochodníka vo farskej 

uličke 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
 

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 poslancom na schválenie program 
zasadnutia. Poslanec Bc. Štefan Vach podal návrh, aby bol program 
zasadnutia doplnený o bod diskusia. Za úpravu programu hlasovali všetci 
poslanci, čím bol program upravený a jednohlasne schválený.  
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
          Za zapisovateľku dnešného zasadnutia bola určená p. Anna 
Matuškovičová a overovatelia Bc. Ferdinand Fagan a Ing. Peter Štetina. 
 



3. Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení vykonal zástupca starostu obce Ing. 

Dušan Petráš a skonštatoval, že uznesenia z minulého zasadnutia sú 
splnené.  
 
 

4.   Rokovanie ohľadom dotácie z MAS a cyklochodníka vo 
farskej uličke 

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva nebolo schválené podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok a spolufinancovanie projektu na zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v obci. Na realizáciu tohto projektu je už vypracovaná 
projektová dokumentácia a máme vydané platné stavebné povolenie. 
Ďalej je uzatvorená zmluva o prenájme s VÚC Trnava na nájom časti 
cesty III. triedy – cestnej priekopy, nakoľko tento cyklochodník bude 
zasahovať aj na pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve obce. Starosta obce  
zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva aj napriek tomu, že na 
poslednom zasadnutí tento projekt nebol schválený s tým, aby  
poslanci  opätovne prehodnotili svoj postoj k uvedenému projektu. 
Chodníky v obci sú potrebné pre bezpečnosť občanov. Obecné 
zastupiteľstvo už 6. júna 2008 na svojom zasadnutí odsúhlasilo, že sa 
budeme spolupodieľať 5%-nou účasťou na tomto projekte. 

Starosta obce odovzdal slovo Ing. Dagmar Michaličkovej, manažérke 
MAS PPHZ o. z., ktorá v krátkosti predstavila túto organizáciu. Bola 
založená v roku 2007, má združených 22 obcí okresu Skalica a obec 
Smolinské,  jej sídlo je v obci Kopčany. Obec Unín je členom od roku 
2007. Vystupuje ako sprostredkovateľský orgán riadiaceho orgánu. 
V roku 2015 bola vypracovaná stratégia pri podávaní projektov 
a následne bola odobrená v roku 2017 Ministerstvom pôdohospodárstva 
SR. Až od roku 2019 sa podávajú projekty s tým, že boli oproti minulosti 
znížené alokácie.  
Na verejnú infraštruktúru pre obce mohlo byť vyčlenených z 1.480.000,- 
€ len 50% týchto prostriedkov a ostatné išlo do podnikateľských aktivít 
a neziskového sektora.  Na základe týchto alokácií sa išlo zo 100 
tisícových projektov na 26.600,- € až  30.600,- €; 15 projektov od malých 
obcí už bolo podaných. Celá stratégia je uverejnená na web stránke MAS. 
Obec Unín ide do projektu IROP, kde boli schválené len dve opatrenia 
a to autobusové zastávky a cyklistická infraštruktúra. Tu MAS podporí 
len tri obce s alokáciou 30.600,- €. Ak sa obec Unín nebude uchádzať 
o tento príspevok vo výške 30.600,- €, musí ho MAS ponúknuť ďalšiemu 
záujemcovi, nakoľko má byť kryté 100%-né plnenie tohto príspevku, 
ktorý bol daný na základe rozhodnutia  o pridelení štatútu a schválenia 
stratégie. 
Vysvetlila, prečo sú v projekte oprávnené a neoprávnené výdavky. 



V rámci toho projektu je možné financovať len cyklistickú infraštruktúru 
a obec má v jednom balíku aj chodník. Muselo sa to rozdeliť na dve 
skupiny rozpočtu. 
Prvá skupina rozpočtu  zahŕňa cyklochodník, ktorý predstavuje 
oprávnené výdavky a druhá skupina chodník pre peších, tá zahŕňa 
neoprávnené výdavky. Zároveň podotkla, že nie sme jediná obec, ktorá sa 
bude podieľať na  financovaní  projektu  len za účasti 5-tich %. 
Ing. Peter Štetina vzniesol dotaz, dokedy je možné použiť finančné 
prostriedky na tento projekt, či je to časovo obmedzené. Bolo mu 
odpovedané, že forma otvorenej výzvy na tento projekt je do 30. júna 
2022 preto, aby sa do konca programovacieho obdobia,  ktoré končí  31. 
decembra 2023 stavby aj skutočne zrealizovali. Ing. Ivan Gronský 
uviedol, že nemôžeme čakať na predloženie projektu na „doraz“, nakoľko 
k týmto projektom predchádzajú kontrolné mechanizmy 
a administratívne opatrenia. 
Mgr. Peter Regásek podotkol, že vidí problém vo verejnom obstarávaní. 
Ing. Michaličková sa vyjadrila, že vzhľadom na to, že sa jedná o projekt 
z eurofondov IROP má vydanú svoju príručku podľa ktorej sa musí ísť. 
Príručka definuje pravidlá trocha nad rámec zákona o verejnom 
obstarávaní. Bc. Juraj Ondráš poprosil Ing. arch. Andreja Jáchima, ktorý 
je spracovateľom projektu na cyklochodník vo farskej uličke, aby 
prítomných bližšie oboznámil s týmto projektom. Ing. arch. Andrej 
Jáchim vysvetlil, že navrhovaná cyklotrasa ide v súbehu so štátnou 
cestou, ktorá je najfrekventovanejšou cestou v obci. Celková dĺžka 
cyklotrasy je 285m. Cyklisti sú vedení v pridruženom dopravnom 
priestore, na novostavbe spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov šírky 
2,25m  z toho 1,75 m je šírka cyklotrasy a 0,5 m je bezpečnostný odstup 
od miestnej komunikácie. Pri tejto stavbe príde k zakrytiu jestvujúceho 
otvoreného kanála, ktorý sa prebuduje na potrubnú dažďovú kanalizáciu 
z betónových skruží. Dažďová voda bude do potrubného vedenia 
odvádzaná dažďovými vpustami, ktoré budú umiestnené na okraji 
miestnej komunikácie. Priemerná cena spevnenej plochy  betónovej 
dlažby za 1m2 je cca 55,- €.  Navýšenie ceny stavby spôsobuje 
zapotrúbenie odvodňovacieho kanála. 
Bc. Ferdinand Fagan mal dotaz na Ing. arch. Andreja Jáchima, aké sú 
výdavky na výstavbu cyklochodníka a či nie sú nadhodnotené. Uviedol, že 
v tejto sume je zahrnuté zapustenie rigolov, odvod dažďových vpustov,  
zarezávanie asfaltu, odvoz a uloženie odpadu, ktoré predstavujú tretinu 
rozpočtu. Mgr. Peter Regásek mal dotaz na starostu obce, prečo nebol on 
a ďalší dvaja poslanci pozvaní na rokovanie poslancov  spolu s Ing. arch. 
Andrejom Jáchimom. Starosta obce uviedol, že pri predložení 
rokovacieho poriadku, ktorý vypracoval Bc. Ferdinand Fagan sa v ňom  
neschválil bod ktorý hovoril, že pred zasadnutiami obecného 
zastupiteľstva sa budú robiť pracované porady. Konkrétne poslanec Mgr. 



Peter Regásek sa vyjadril, že týchto porád sa nebude zúčastňovať. Pri 
výmene názorov hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že treba využiť 
prítomnosť zástupcov MAS na dotazy ohľadne projektu a  ostatné veci si 
môžeme doriešiť bez nich. Na záver zástupcovia  MAS uviedli, že je na 
našom rozhodnutí, či sa do uvedeného projektu zapojíme. Týmto 
im starosta obce poďakoval za účasť a za vysvetlenie realizácie projektu. 
Poslanec Peter Khúla sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu obecného 
zastupiteľstva,  kde bolo prezentované, že na stavebnej komisii sa 
realizácia tohto projektu nepreberala a poslanci s tým neboli 
oboznámení. Toto sa nezakladalo na pravde a stavebná komisia na 
svojich zasadnutiach v dňoch 28.5.2018, 3.9.2018, 5.11.2018, 4.4.2019, 
14.11.2019 a  9.12.2019 bola o tomto informovaná, čo je doložené 
v zápisniciach.  Čo sa týkalo umiestnenia košov a sáčkov na extrementy 
od psov v obci Štefanov sa tak isto nezakladá na pravde, tieto koše a sáčky 
tu umiestnené nie sú. Je len  na škodu, že ľudí neupútali v Štefanove 
vybudované pekné chodníky po obidvoch stranách. 
Bc. Juraj Ondráš sa vrátil k poznámke, že niektorí poslanci neboli 
pozvaní na spoločné rokovanie s Ing. arch. Andrejom Jáchimom. 
Stretnutie bolo až po zastupiteľstve a po hlasovaní. Niektorí poslanci sa 
zaujímali o podanie informácií týkajúcich sa tohto projektu, čo to je, aké 
sú tam zmeny a prečo to niekomu nepasovalo, nevyhovovalo, prečo tam 
je taká hodnota a druhí zahlasovali zásadne proti a nevedeli vôbec o čo 
ide. To nie je na starostovi ale tých,  ktorí sa o to nezaujímali a nepýtali 
sa. Sme tu na to, aby sme plnili verejný záujem, verejný záujem je to, že 
prináša majetkový prospech, alebo iný prospech všetkým občanom 
a myslí si, že práve výstavba tohto projektu to spĺňa. Mgr. Regásek 
uviedol, že my vybudujeme cyklochodník v dĺžke cca 285 m  a dostaneme 
dotáciu 30.600,- € a naša spoluúčasť bude 39.096,82 €. Mesto Senica má 
vybudovanú cyklotrasu od železničnej stanice po kunovskú priehradu 
dostala dotáciu cca 1.400.000,- € a spoluúčasť má cca 70.000,- €. To je 
len na porovnanie. K tomuto sa vyjadril Ing. arch. Andrej Jáchim, ktorý 
bol taktiež autorom tohto projektu. V našej obci ide o inú výzvu 
a obmedzenú lokáciu. Keby sa to projektovalo bez tejto lokácie, chodník 
by stál min. 90.000,- €. Bc. Štefan Vach poznamenal, že tento chodník je 
naozaj potrebný, ale sa mu zdá predražený. Mgr. Peter Regásek mal dotaz 
z čoho sa bude platiť tento projekt. Bolo mu odpovedané, že 
z prostriedkov rezervného fondu, ktorý slúži na rozvoj obce a pokrytie 
kapitálových výdavkov, vysvetlenie  sa mu nepáčilo. Bc. Ferdinand Fagan 
poukázal na slabú informovanosť a hlavne komunikáciu niektorých 
poslancov s vedením obecného úradu. Ak by boli všetci poslanci 
dostatočne informovaní o predmetnom projekte, nebolo by dnes 
potrebné toto zasadanie zastupiteľstva. Ing. Dušan Petráš reagoval 
a potvrdil, že všetko je len o komunikácii a dostatočnej informovanosti. 
O slovo sa prihlásil hlavný kontrolór obce ktorý uviedol, že mu 



neprináleží hodnotiť vzájomnú komunikáciu. Podľa jeho názoru je tento 
projekt hospodárny, je  pripravený a  je zabezpečená pomoc zo 
strany MAS. 
Ing. Peter Štetina sa zapojil do diskusie s tým, že  pokiaľ sú zabezpečené 
finančné prostriedky a jedná sa o bezpečnosť chodcov, niekto nám na to 
prispeje cca 50% nie je nad čím váhať a rozmýšľať, aby sme takúto 
ponuku nevyužili. Ing. Dušan Petráš poukázal nato, že najnebezpečnejšia 
križovatka v obci je pri kaplnke sv. Barbory. Využíva ju najviac ľudí, ktorí 
chodia k lekárovi, do kostola, na autobus a do obchodu. Jedná sa hlavne 
o starších občanov, ktorí nevyužívajú osobnú dopravu. K tomuto sa 
pripojil aj Bc. Juraj Ondráš s tým, že je veľmi nebezpečné chodiť po tejto 
komunikácii hlavne v zime a nepriaznivom počasí.  
Po rozprave k uvedenému bodu programu poslanci prijali nasledovné 
 

Uznesenie č.26/2020 
 
a.) Obecné zastupiteľstvo Obce Unín schvaľuje podanie 
žiadosti o NFP „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry obci 
Unín“ do výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné  
Záhorie o.z., kód výzvy:IROP-CLLD-T003-512-002, aktivita B1 
investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

 
b.) Obecné zastupiteľstvo Obce Unín schvaľuje zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu 
ŽoNFP s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci 
Unín“ vo výške 17 479,18 € ( t.j. 36,35%) z oprávnených 
výdavkov a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
financovanie neoprávnených výdavkov vo výške 21 617,64 €, 
ktorý bude predložený do výzvy s kódom IROP-CLLD-T003-
512-002 
 
Hlasovanie za celé uznesenie č. 26/2020: 
Za schválenie žiadosti a finančných prostriedkov: Ing. Dušan Petráš, p. 
Peter Khúla, Bc. Juraj Ondráš,  Ing. Peter Štetina, Bc. Ferdinand Fagan, 
p.Róbert Straka 
Zdržal sa: Bc. Štefan Vach 
Proti schváleniu žiadosti a finančných prostriedkov: Mgr. Peter Regásek,  
 
 

5. Diskusia 
- Bc. Ferdinand Fagan sa zaujímal ako a či  sa  bude riešiť havarijná 
situácia  v kuchyni školskej jedálne, ktorá sa týka  plesne na stenách. 
Vyjadril obavy nad zdravotnou stránkou a prípadného uzatvorenia 



školskej jedálne. Starosta obce uviedol, že budú prizvaní na konzultáciu 
odborníci a určí sa postup prác. Obec má záujem, aby boli vytvorené 
dobré pracovné podmienky a aby neprišlo k ohrozeniu zdravia. Písomnou 
formou sa určí medzi zriaďovateľom a ZŠ s MŠ aké práce sa budú 
vykonávať a aké bude finančné spolupodieľanie sa na tejto oprave. Dúfa, 
že ZŠ s MŠ sa zapojila do projektu z MPSVaR na vrátenie finančných 
prostriedkov pre materskú školu (dôvod COVID-19). Tento projekt má 
byť predložený do 31. augusta 2020. 
- Bc. Štefan Vach vzniesol dotaz, kedy sa bude robiť panelová cesta 
k vinohradom. Starosta obce poznamenal, že v predchádzajúcich dňoch 
sme dokončili drvenie sute na zbernom dvore,  ktorej tam je približne  
100 tatroviek. Presný čas pokládky panelov nevie určiť, ale musíme to čo 
najskôr zo zberného dvora odviesť. V mesiaci august – september 2020 
by sa malo začať s opravami miestnych komunikácií a rozšíriť dopravné 
značenie v obci.  
 
 
6. Záver 

Na záver starosta obce všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie 
ukončil.  

 
V Uníne, dňa 17. 8. 2020    

 
 
       Ján Palkovič 
       starosta obce 
 
 
 

Overovatelia: 
Bc. Ferdinand Fagan     ....................................... 
 
Ing. Peter Štetina     ....................................... 
 
Zapisovateľka: 
Anna Matuškovičová     ....................................... 
 


