
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 24. mája 2019 o 18.00 hod. v zasadačke 
Obecného úradu Unín 

 
Prítomní: 
Ing. Dušan Petráš,  Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter Regásek, Bc. Ferdinand 
Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. Peter 
Štetina 
 
p. Ján Palkovič – starosta obce 
p. Rozália Drúžková – zapisovateľka 
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ 
 
Ospravedlnení: p. Peter Khúla,  Ing. Ivan Gronský – hlavný kontrolór 
obce 
 
Prítomní: 3 občania podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 

1. Zahájenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Dotácia z Úradu vlády SR 
4. Dotácia z Ministerstva financií SR 
5. Rozpočet na parkoviská pri cintoríne 
6. Kúpa hasičského vozidla TATRA 
7. 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. Zasadnutie je zvolané v časovej tiesni, preto sa koná v zasadačke 
obecného úradu, lebo v kultúrnom dome je súkromná akcia a aj táto 
zasadacia miestnosť sa musí ešte dnes pripraviť na voľby. Starosta obce 
predložil poslancom na schválenie program zasadnutia. Na návrh Bc. 
Štefana Vacha bol program doplnený o bod Diskusia. V takomto znení 
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 Bc. Ferdinand Fagan. 
 



3. Dotácia z Úradu vlády SR 
Poslanci dostali spolu s pozvánkou na zasadnutie aj všetky 

materiály, ktoré sa na dnešnom zasadnutí majú prerokovať. Taktiež sa 
hodinu pred zasadnutím zišla finančná komisia, správy obecného 
majetku, sociálnych vecí a obchodu, ktorá prerokovala jednotlivé body, 
nakoľko všetky sa týkajú finančných operácií obce.  

Starosta obce podal 14. marca 2019 žiadosť na Úrad vlády SR na 
rekonštrukciu osvetlenia futbalového ihriska, na vybudovanie osvetlenia 
na hasičskom areáli a pri ceste smerom k hasičskej chate. Osvetlenie 
bude napojené z troch zdrojov (verejné osvetlenie obce, telovýchovná 
jednota, dobrovoľný hasičský zbor) a bude sa spúšťať samostatne pri 
akciách poriadaných v týchto priestoroch. Celková suma na túto 
rekonštrukciu predstavuje čiastku 19.676,- €, z toho od Úradu vlády SR 
dostane obec 10.000,- €, takže zostávajúca časť bude hradená z obecného 
rozpočtu. K uvedenému bolo prijaté 

 
Uznesenie č. 17/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so spoluúčasťou obce vo 
výške 9.676,- €  na projekt „Rekonštrukcia osvetlenia 
futbalového ihriska“, na ktorý dostala obec dotáciu vo výške 
10.000,- € od Úradu vlády SR. 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš,  Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter Regásek, Bc. 
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. 
Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 

4. Dotácia z Ministerstva financií SR 
Starosta obce podal dňa 12. marca 2019 žiadosť o poskytnutie 

dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na rekonštrukciu zasadačky 
v kultúrnom dome, nakoľko táto nebola zahrnutá do projektu 
„Administratívno – spoločenské centrum v Uníne – zníženie spotreby 
energie“. Celková čiastka projektu je 20.000,- €, z toho pripadá na 
spoluúčasť obce suma 5.000,- €. Poslanci k uvedenému prijali  
 

Uznesenie č. 18/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so spoluúčasťou obce vo 
výške 5.000,- € na projekt „Rekonštrukcia zasadačky 
v kultúrnom dome“ podaný na Ministerstvo financií SR. 
 



Hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter Regásek, Bc. 
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. 
Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 

 
5. Rozpočet na parkoviská pri cintoríne 
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením 

č. 8/2019 písm. c) bolo uložené vypracovať projektovú dokumentáciu 
a cenovú kalkuláciu na parkoviská pri cintoríne. Projekty sú vypracované 
a celkový náklad na realizáciu predstavuje čiastku 15.761,27 €. Na návrh 
finančnej komisie a po rozsiahlej diskusii poslancov bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 19/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s realizáciou výstavby 
parkovísk pri cintoríne podľa predloženej projektovej 
dokumentácie a cenovej kalkulácii vo výške 15.761,27 €. 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter Regásek, Bc. 
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. 
Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 

6. Kúpa hasičského vozidla TATRA 
Poslanec obecného zastupiteľstva p. Róbert Straka, člen miestneho 

DHZ predložil návrh na kúpu špeciálneho hasičského vozidla zn. TATRA 
T 815. Toto vozidlo ponúka na odpredaj Městská část Praha – Dolní 
Měcholupy, kde v podmienkach bola stanovená minimálna kúpna cena 
100.000,- Kč  a jediným hodnotiacim kritériom bola najvyššia ponúknutá 
cena. Finančná komisia prerokovala uvedenú ponuku a navrhla 
obecnému zastupiteľstvu zaslať žiadosť o odkúpenie vo výške 403.000,- 
Kč, čo predstavuje cca 15.500,- €. Po rozsiahlej diskusii poslancov na 
uvedenú tému bolo prijaté 
 

Uznesenie č. 20/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so zaslaním cenovej 
ponuky na odkúpenie špeciálneho hasičského vozidla TATRA T 
815 od Městské části Praha – Dolní Měcholupy vo výške 
403.000,- Kč. 



 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš, Bc. Juraj Ondráš, Mgr.  Peter Regásek, Bc. 
Ferdinand Fagan, Bc. Štefan Vach, p. Róbert Straka, p. Anton Mihál, Ing. 
Peter Štetina 
Zdržal sa: --- 
Proti: --- 
 

7. Diskusia 
Starosta obce informoval, že ho navštívila riaditeľka školy Mgr. 

Vaňková s tým, že strecha na jednom z pavilónov školy je vo veľmi zlom 
stave a je nutná oprava. Starosta obce osloví odborníkov z tohto oboru, 
aby navrhli najlepšie riešenie tejto opravy, o čom bude poslancov 
informovať a zaujme sa stanovisko. 

Ing. Peter Štetina sa zaujímal o to, či by sa na opravu nemohla 
žiadať nejaká dotácia. Mgr. Regásek mu odpovedal, že toto je havarijný 
stav a treba ho neodkladne riešiť.  

Bc. Juraj Ondráš sa zaujímal, či  obrubníky ktoré sú v projekte cesty  
budú odpočítane z ceny, nakoľko ich nahradia obrubníky zahrnuté pri 
výstavbe parkovísk. Starosta mu odpovedal, že áno vzájomným zápočtom 
v projektoch, čím príde aj k úspore týchto obrubníkov a cene výstavby 
parkovísk. p. Róbert Straka žiadal informáciu či budú parkovacie miesta 
označené, starosta odpovedal, to bude vyznačené farebnými zámkovými 
dlaždicami.  

Bc. Štefan Vach sa pýtal „kedy budú dodané tie panely, čo boli 30. 
 januára zaplatené“. Starosta obce mu odpovedal,  že NAFTA a. s. 
panelové cesty ešte nezačala likvidovať, nakoľko to počasie nedovolilo. 
Zároveň sa Bc. Vach opýtal „ako pokračuje  verejné obstarávanie na 
kultúrny dom“. Starosta obce informoval, že verejné obstarávanie na 
dodávateľa stavby je už ukončené. Z prihlásených troch záujemcov 
získala zákazku „Zateplenie administratívno-spoločenského centra 
v Uníne“  firma CS s.r.o. Trnava v sume 345.169,98 €. Je to menej o 52 
946,93 € ako sme dávali. Z rokovania na  Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre Bratislava bolo oznámené, že pri výkone kontroly 
nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, 
resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, ktoré by mohli 
mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

 Bc. Vach sa pýtal „tam tá predpokladaná hodnota zákazky bola 
znížená teraz na 398.166,- € z tých  430.000,- € zhruba o cca nejakých 
32.000,- € menej. Tam sa bude niečo menej robiť oproti tomu 
pôvodnému.“ Starosta na rozdiel v sume vysvetlil dôvody zníženia. 
Z celkovej sumy cca 430.000,- € boli dané preč verejné obstarávania na 
stavebný dozor, externý manažment a  na energetický audit, ktoré neboli 
súčasťou týchto prác.  



 
Mgr. Peter Regásek sa pýtal, či prišla originál faktúra na 

predfaktúru týkajúcu sa panelov. Zároveň požiadal p. Matuškovičovú, 
aby preverila faktúry a k nim prináležiace platby (týkajúce sa panelov). 
Na zálohovom liste pod koncovým číslom  č. 041 za panely na jeden 
zálohový list sú zaplatené dve platby na to isté  (suma 5.040,- €).  

P. Matuškovičová skonštatovala, že zúčtovacia faktúra bude až po 
dodávke panelov. Spomínané platby a zálohové listy opätovne preverí. 

Starosta obce pozval prítomných na voľby do Európskeho 
parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 25. mája v zasadačke obecného 
úradu. Oboznámil prítomných, že 21. mája sa začalo s opravou 
spadnutého cintorínskeho múra, keď sa na pôvodný základ nalepili 
betónové tvárnice. Po zlepšení počasia sa bude s výstavbou pokračovať. 
Ing. Štetina sa informoval, či by nebolo lepšie namiesto tují tam zasadiť 
iné dreviny. Bolo mu odpovedané, že tuje sa zasadia hustejšie a pri 
riadnom strihu budú vytvárať zelený múr. 

Starosta obce zároveň informoval, že v priebehu tohto týždňa bolo 
v obci vysadených 14 kusov veľkých stromčekov, ktoré sme získali 
z dotácie. 
 

8. Záver 
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.  

 
 
V Uníne, dňa 27. 5. 2019    

 
 
        Ján Palkovič 
        starosta obce 
 
 
 

Overovatelia: 
Bc. Juraj Ondráš     ....................................... 

 
Bc. Ferdinand Fagan    ....................................... 

 
Zapisovateľka: 
Rozália Drúžková    ....................................... 
 

 

 

 


