
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uníne, 

konaného dňa 28. októbra 2015 o     18  .00   hod. v     zasadačke   
Kultúrneho domu     Unín   

Prítomní:
Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, p. 
Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková,
p. Ján Palkovič – starosta obce
p. Rozália Drúžková - zapisovateľka
p. Anna Matuškovičová – účtovníčka OcÚ
Prítomní občania: 8 podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: ThLic. Martin Hoferka Th.D., Mgr. Peter Regásek, Ing. 
Ivan Gronský

Program: 
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti komisie výstavby, územného 

plánovania a životného prostredia
5. Správa o zasadnutí finančnej komisie, správy 

obecného majetku a obchodu a sociálnych vecí
6. Návrh ceny pozemkov na individuálnu bytovú 

výstavbu „Záhumenice za kostolom“, pokyny a 
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 
stavebných pozemkov, návrh zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve 

7. Riešenie problematiky miestneho cintorína
8. Návrh „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Unín na roky 2015-2020“
9. Návrh na vymenovanie členov inventarizačných 

komisií k 31. 12. 2015
10.Došlá pošta, žiadosti
11. Diskusia
12.Záver

1. Zahájenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil o 18.00 hod. starosta obce 
Ján  Palkovič.  Privítal  všetkých  prítomných,  skonštatoval,  že  je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je 
uznášania schopné.

K navrhnutému  programu  dnešného  zasadnutia  nemal  žiadny 



z poslancov  doplňujúce  návrhy  a  preto  bol  schválený  všetkými  7 
prítomnými poslancami.

2. Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice  
Overovateľmi  zápisnice  boli  určení  Mgr.  Lukáš  Mihál  a  p.  Peter 

Rehák. Zapisovateľka Rozália Drúžková.

3. Kontrola plnenia uznesení  
     Kontrolu  plnenia  uznesení  vykonal  Ing.  Dušan  Petráš,  zástupca 
starostu  obce.  Skonštatoval,  že  uznesenie  č.  18/2015  písm.  a) bude 
zrealizované  v mesiaci  november  2015.  Uznesenie  č.  19/2015  bude 
realizované  podľa  podmienok  výzvy  a ukončenia  súťaže  Ministerstva 
hospodárstva  SR  na rekonštrukciu  verejného  osvetlenia.  Ukončenie 
súťaže by malo byť do 30. 11. 2015.

4. Správa o     činnosti komisie výstavby, územného plánovania   
a     životného prostredia  

      Predseda  komisie  výstavby,  územného  plánovania  a životného 
prostredia p. Peter Khúla podal informáciu zo zasadnutia komisie, ktorá 
sa konala dňa 11. 9. 2015. Zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 

5. Správa  o     zasadnutí  finančnej  komisie,  správy  obecného   
majetku a     obchodu a     sociálnych vecí  

     Predseda  finančnej  komisie,  správy obecného majetku  a obchodu 
a sociálnych  vecí  Ing.  Dušan  Petráš  podal  informáciu  zo  zasadnutia 
komisie, ktorá sa konala dňa 8. 10. 2015. Zápisnica zo zasadnutia komisie 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 

6. Návrh  ceny  pozemkov  na  individuálnu  bytovú  výstavbu   
„Záhumenice  za  kostolom“,  pokyny  a  podmienky 
obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  stavebných 
pozemkov, návrh zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve   

          Na  základe  návrhu  finančnej  komisie  obecné  zastupiteľstvo 
pristúpilo  k návrhu  ceny  pozemkov  na  individuálnu  bytovú  výstavbu 
„Záhumenice  za  kostolom“  a k odsúhlaseniu  pokynov  a podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov ako i návrhu 
zmluvy  o budúcej  kúpnej  zmluve.  Vypracovaný  návrh  dokumentov 
a podklady  na  výpočet  ceny  pozemkov  bol  zaslaný  poslancom  spolu 
s pozvánkou  na  zasadnutie.  Jednotlivé  pripomienky  poslancov  boli 
zapracované  do  textu  dokumentov  a obecné  zastupiteľstvo  sa  po 
dôkladnom  prerokovaní  dohodlo  na  cene,  za  ktorú  budú pozemky  na 
výstavbu  rodinných  domov  ponúknuté  v obchodnej  verejnej  súťaži. 
K uvedenému boli prijaté uznesenia.



Uznesenie č. 22/2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  zámer  predať 
nehnuteľnosti  v k.  ú.  Unín  –  IBV  Unín  Záhumenice  za 
kostolom  na  stavebné  pozemky  formou  obchodnej  verejnej 
súťaže.

Číslo 

pozemku

Číslo

parcely

Druh

pozemku

Katastrálne

územie

Výmera

pozemku 

v m2

Minimálna 

Kúpna

Cena v €

1. 9543/9 Orná pôda Unín 562

2. 9543/8 Orná pôda Unín 505

3. 9543/7 Orná pôda Unín 512

4. 9543/6 Orná pôda Unín 520

5. 9543/5 Orná pôda Unín 503

6. 9543/4 Orná pôda Unín 501

7. 9543/3 Orná pôda Unín 493

8. 9544/2 Orná pôda Unín 491

9. 9544/3 Orná pôda Unín 507

10. 9544/4 Orná pôda Unín 506

11. 9544/5 Orná pôda Unín 553

12. 9544/6 Orná pôda Unín 512

13. 9544/7 Orná pôda Unín 502

14. 9544/8 Orná pôda Unín 507

15. 9544/9 Orná pôda Unín 551

16. 9544/10 Orná pôda Unín 502

17. 9544/11 Orná pôda Unín 548

18. 9545/1 Orná pôda Unín 682

19. 9545/3 Orná pôda Unín 556

20. 9545/4 Orná pôda Unín 531

21. 9545/5 Orná pôda Unín 799



22. 9545/6 Orná pôda Unín 748

23. 9545/7 Orná pôda Unín 747

24. 9545/8 Orná pôda Unín 588

9564/3 Ostatná pl. Unín 164

spolu 752

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

Uznesenie č. 23/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje minimálnu cenu za 1 
m2  stavebného  pozemku  na  IBV  Unín  –  Záhumenice  za 
kostolom vo výške 18,50 €.

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

Uznesenie č. 24/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje pokyny a podmienky 
obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  stavebných  pozemkov 
v lokalite IBV Unín – Záhumenice za kostolom vo vlastníctve 
Obce Unín. 

Pokyny  a podmienky  tvoria  neoddeliteľnú  súčasť  tohto 
uznesenia.

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

Uznesenie č. 25/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje návrh kúpnej zmluvy 
na  predaj  stavebných  pozemkov  v lokalite  IBV  Unín  – 
Záhumenice za kostolom vo vlastníctve Obce Unín. 

Hlasovanie: 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 



p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková
Proti: -
Zdržal sa: -

7. Riešenie problematiky miestneho cintorína  
      V tomto  roku uplynulo 10 rokov od platenia cintorínskych poplatkov, 
preto boli vyzvaní nájomcovia hrobov o úhradu,  prípadne o oznámenie, 
že niektoré hroby dávajú k dispozícii. Pri výbere poplatkov a uzatvorení 
zmlúv  na  hrobové  miesta  bola  farebne  vyznačená  mapa  cintorína 
s úhradami,  hroby  za  ktoré  nie  je  uhradené  sú  zatiaľ  biele  a zelenou 
farbou  boli  vyznačené hroby,  ktoré  sú  k dispozícii  ďalším záujemcom. 
Táto mapa je k nahliadnutiu vo výveske na miestnom cintoríne. Obecné 
zastupiteľstvo sa zároveň dohodlo, že hroby, za ktoré nie je už viac rokov 
uhradené  budú  zrušené.  Kríže  a náhrobné  kamene,  pri  ktorých  sú 
neudržované hroby  budú presunuté  k múru cintorína  a pozemok bude 
zrovnaný. Tým sa vytvorí väčší priestor medzi hrobmi, prípadne vznikne 
miesto na vybudovanie hrobov v radoch s prístupovými chodníkmi.

8. Návrh „Programu hospodárskeho a     sociálneho rozvoja   
obce Unín na roky 2015-2020“

          Obecnému  zastupiteľstvu  bol  predložený  návrh  upraveného 
a opraveného „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín 
na  roky  2015-2020“  podľa  požiadaviek  poslancov.  K uvedenému  bolo 
prijaté

Uznesenie č. 26/2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Unín na roky 2015 – 
2020.

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

9. Návrh na vymenovanie členov inventarizačných komisií k   
31. 12. 2015

          Účtovníčka obecného úradu p.  Matuškovičová zaslala členom 
obecného  zastupiteľstva  návrh  na  vytvorenie  inventarizačných  komisií 
k 31. 12. 2015, ktorý tvorí prílohu zápisnice. K uvedenému bolo prijaté

Uznesenie č. 27/2015



Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  inventarizačné 
komisie k 31. 12. 2015 v navrhnutom zložení.

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

10.Došlá pošta, žiadosti  
Informácia starostu obce     
 Starosta  obce skonštatoval,  že zábavy na letné hody organizovala 
obec.  Poďakoval  poslancom  a ich  rodinným  príslušníkom  za 
organizovanie a ich aktívnu účasť na tejto akcii.

Poukázal  na  neduhy,  ktoré  sa  stále  v obci  opakujú  a to  najmä 
v oblasti spaľovania plastov a iného odpadu. Informoval, že obec zdarma 
poskytuje  vrecia  na  plastový  odpad,  ktorý  sa  vyváža  cca  každých  6 
týždňov.  Vyzval  občanov,  aby  sa  snažili  separovať  odpad  a aby  plasty 
nespaľovali  a nedávali ich do komunálneho odpadu. 

Informoval,  že  z dôvodu  zvýšenia  transparentnosti  presunu 
informácii  bola  zriadená informačná tabuľa na budove COOP Jednota 
a informačná tabuľa na miestnom cintoríne. 

Z dôvodu  zmeny  programového  vybavenia  obecného  úradu 
zriaďovateľ  výpočtovej  techniky  zakázal  rozmnožovanie  materiálov 
občanom  z CD  a USB-kľúčov.  Starosta  obce  poprosil  občanov,  aby 
uvedený zákaz dodržovali. 

Informoval,  že  dňa  27.  10.  2015  prevzal  stavenisko  IBV  – 
Záhumenice  za  kostolom  od  firmy  KOVAGAZ  s.r.o.  Štefanov,  ktorá 
realizovala výstavbu komunikácií. V súčasnosti na IBV prebieha montáž 
rozvodu elektro kabeláže. 

Informoval,  že 1.  11.  2015 o 15.30 hod. sa na miestnom cintoríne 
uskutoční akt spomienky na zosnulých. Pozval všetkých prítomných.

Ďalej  informoval,  že  martinské  hody  sa  uskutočnia  14.  a 15.  11. 
2015. V sobotu 14. 11. 2015 sa uskutoční miestna koštovka vína a slivovice 
a tanečná hodová zábava, ktorú usporiada ZO SZZ Unín.

V stredu  4.  11.  2015  sa  uskutoční  zasadnutie  kultúrnej  komisie, 
ktorého hlavným programom bude príprava mikulášskej besiedky. 

Starosta  obce  informoval  o pripravovanej  výzve  na  zníženie 
energetickej  náročnosti  verejných budov,  ktorá  by  mala  byť  vyhlásená 
v mesiaci november 2015. Obec by chcela z tejto výzvy zrealizovať opravu 
budovy kultúrneho domu. Spoluúčasť obce je 0 %.

Uznesenie č. 28/2015



Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí  so zapojením obce do 
výzvy na zníženie energetickej náročnosti budov – kultúrneho 
domu – podľa podmienok určených vo výzve. 

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

Starosta obce informoval o výzve Ministerstva životného prostredia 
SR o projekte strojného zariadenia a techniky do zberných dvorov. Výzva 
by mala byť vyhlásená v mesiaci november 2015. V projekte je povinná 
spoluúčasť obce vo výške 5 % z celkovej sumy.

Uznesenie č. 29/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí  so zapojením obce do 
výzvy  Ministerstva  životného  prostredia  SR  o projekte  na 
strojné  zariadenia  a techniku  do  zberných  dvorov  za 
podmienky spoluúčasti 5 %  z celkovej sumy projektu.

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

Žiadosti:
Starosta  obce  predložil  zmluvu  o nájme  nebytových  priestorov 

s nájomcom  Juventa.sk  so  sídlom  Rázusova  47/4825,  Lučenec  vo 
viacúčelovej  budove  Obecného  úradu  Unín,  ktorá  slúži  pre  potreby 
zdravotníctva. Jedná sa o dve zmluvy – jedna  o ploche 60,40 m2 a druhá 
o ploche 102,40 m2. Nájom vo výške 4,15 €/m2/rok. Zmluvy sa uzatvárajú 
na dobu určitú od 1. 11. 2015 na dobu 5 rokov. 

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí s uzatvorením nájomnej 
zmluvy na priestory všeobecnej a detskej ambulancie v budove 
viacúčelovej budovy Obecného úradu Unín s firmou Juventa.sk 
so  sídlom  Rázusova  47/4825  Lučenec  o ploche  60,40  m2 

a o ploche 102,40 m2 za 4,15 €/m2/rok od 1. 11. 2015 na dobu 5 



rokov.
Zodpovedná: p. Matuškovičová

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

Starosta obce informoval o žiadosti firmy BTT s.r.o. Hrušovská 15, 
Bratislava  na   vydanie  stanoviska  na  prevádzkovanie  zariadenia  na 
zhodnocovanie odpadov na území obce Unín.  Obci  bol  okrem žiadosti 
predložený  aj  prevádzkový  poriadok  a nájomná  zmluva  s Roľníckym 
družstvom  Petrova  Ves  o prenájme  priestorov.  Po  konzultácii 
s poslancami, nakoľko nie je presne jasný účel využitia, nebol predložený 
súhlas  majiteľa  pozemku  prenajímaných  priestorov,  vydáva  obecné 
zastupiteľstvo nesúhlasné stanovisko k zhodnocovaniu odpadov na území 
obce Unín.

Uznesenie č. 31/2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  nesúhlasí  so  zriadením 
zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  firmou  BTT  s.r.o. 
Hrušovská 15, Bratislava na území obce Unín. 

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

Starosta  obce  predložil  materiál  „Interná smernica  – podmienky 
prevádzky  a prijímania  detí  do  MŠ“,  ktorú  doručila  ZŠsMŠ  Unín. 
Poinformoval  poslancov  o dohode  s vedením  školy  o prerušení 
a obmedzení prevádzky MŠ počas školského roka a letných prázdnin ako 
i podmienkach prijímania detí do MŠ. 

Uznesenie č. 32/2015

Obecné zastupiteľstvo v Uníne schvaľuje „Internú smernicu - 
podmienky  prevádzky  a prijímania  detí  do  Materskej  školy 
Unín“ č. 1/2015. Platnosť smernice je od 1. 9. 2015. 

Hlasovanie: 
Za:  Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, p. Peter Rehák, 
Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková



Proti: -
Zdržal sa: Mgr. Lukáš Mihál

Starosta  obce  predložil  faktúru  za  realizáciu  komunikácií 
a spevnených  plôch  na  IBV  Záhumenice  za  kostolom  od  dodávateľa 
Kovagaz s.r.o. Štefanov vo výške 34.792,96 € za vykonané práce. 

Uznesenie č. 33/2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  schvaľuje  preplatenie  faktúry 
firme   Kovagaz  s.r.o.  Štefanov  za  vybudovanie  cesty 
a spevnených plôch k IBV Záhumenice  za kostolom vo výške 
34.792,96 €  z účelového účtu určeného na financovanie prác 
realizovaných na IBV Záhumenice za kostolom. 

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

Účtovníčka obecného úradu p. Matuškovičová zaslala poslancom na 
preštudovanie  Správu  nezávislého  audítora.  Keďže  nebolo  zo  strany 
poslancov k materiálom žiadnych pripomienok, bolo prijaté 

Uznesenie č. 34/2015

Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  berie  na  vedomie  Správu 
nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej 
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

p.  Milan Masaryk,  Unín 283 – žiadosť  o rozšírenie  parkovacieho 
miesta pri rodinnom dome. Žiadosť bola postúpená na stavebnú komisiu.

sl. Alexandra Šavarová, Ľ. Fullu 3, Bratislava – žiadosť o oplotenie 
pozemku pri rodinnom dome č. 259 v obci Unín. 

p.  Ľuboš  Mihál,  Unín  231  –  žiadosť  o zakrytie  kanála  pred 
novostavbou rodinného domu na parc. č. 656.

p. Erika Hofbauer, bytom Mníchov – žiadosť o kúpu časti obecného 
pozemku  pred  rodinným  domom  č.  299  v obci  Unín.  Žiadosť  bola 
postúpená na stavebnú komisiu.

Starosta obce informoval o ponuke PRIMA banky Slovensko Žilina 
– na odkúpenie akcií ich spoločnosti od obce Unín. Vzhľadom k tomu, že 
termín predaja je už neaktuálny, tak sa žiadosťou obecné zastupiteľstvo 



nezaoberalo.
Manželia Beáta a Jozef Hoferkovci, Unín č. 385 – žiadosť o výrub 

brezy  v parku  na  novej  ulici.  Žiadosť  bola  postúpená  na  stavebnú 
komisiu.

p.  Stanislav  Havel,  Unín  č.  192  –  žiadosť  o povolenie  osadenia 
typizovaného  septiku  a zakrytie  odpadového  kanála  pred  rodinným 
domom č. 149. 

sl.  Adriána Masaryková,  Unín č.  283 a p.  Jozef  Tomek a Zuzana 
Pechová,  Šaštín  Stráže  –  upresnenie  žiadostí  na  kúpu  stavebných 
pozemkov.  Nakoľko bola  vyhlásená na odpredaj  stavebných pozemkov 
obchodná verejná súťaž, budú záujemcovia písomne vyzvaní a budú im 
zaslané podklady k súťaži. 

manželia Roman a Zuzana Dinkovci,  bytom Unín č.  33 – žiadosť 
o zakrytie  kanála  pred  rodinným  domom.  Stavebná  komisia  osobne 
preverila žiadosť a súhlasí so zakrytím.

manželia  Ján  a Oľga  Potreskí,  bytom  Unín  č.  114  –  žiadosť 
o odpredaj obecného pozemku parc. č. 679/1 o výmere 94 m2 a časť parc. 
č. 7754 o výmere 29 m2. Stavebná komisia posúdila opodstatnenosť ich 
žiadosti a doporučila obecnému zastupiteľstvu predaj uvedených parciel.

p. Ján Včelka, Unín č. 53 – žiadosť o úpravu vjazdu do rodinného 
domu č.  53 z dôvodu havárie  prívodu vody.  Úpravu vjazdu vykoná na 
vlastné  náklady.  Žiadosť  prerokovala  komisia  pre  výstavbu,  územné 
plánovanie  a životné  prostredie  a po  prehliadke  miesta  vjazdu  vydala 
súhlasné stanovisko k realizácii.

Starosta obce informoval o ponuke firmy RMGROUP s.r.o. Senica 
na odpredaj obecných pozemkov. Obec nemá záujem o predaj pozemkov.

Ing. Slavomíra Straková, J. Smreka 6159/12, Bratislava – žiadosť 
o odkúpenie obecných pozemkov pri rodinnom dome č. 194 v obci Unín 
podľa vypracovaného geometrického plánu. 

Uznesenie č. 35/2015

a.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  nesúhlasí  s oplotením 
obecného pozemku pred rodinným domom č. 259 v obci Unín 
sl. Alexandri Šavarovej, bytom Bratislava, Ľ. Fullu 3.

b.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  na  základe  doporučenia 
komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 
súhlasí so zakrytím kanála pred novostavbou rodinného domu 
na parc. č. 656 p. Ľubošovi Mihálovi, bytom Unín č. 231.
 
c.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  súhlasí  na  základe 
doporučenia  komisie  pre  výstavbu,  územné  plánovanie 
a životné  prostredie  s osadením  typizovaného  septiku 



a zakrytím odpadového kanála pred rodinným domom č. 149 
v obci Unín p. Stanislavovi Havlovi, bytom Unín č. 192.

d.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  ukladá  zaslať  písomne 
oznámenie všetkým záujemcom o kúpu stavebného pozemku, 
ktorí si podali na obecný úrad žiadosť, že je vyhlásená verejná 
obchodná súťaž a zároveň im zaslať podklady k súťaži.

e.) Obecné zastupiteľstvo v Uníne súhlasí so zakrytím kanála 
pred rodinným domom č.  33 manželom  Romanovi  a Zuzane 
Dinkovcom  za  podmienok  určených  komisiou  pre  výstavbu, 
územné plánovanie a životné prostredie. 

f.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  súhlasí  s odpredajom 
obecného pozemku parc. č. 679/1 vo výmere 94 m2 a časti parc. 
č. 7754 vo výmere 29 m2 za podmienok určených komisiou pre 
výstavbu,  územné plánovanie  a životné prostredie manželom 
Jánovi a Oľge Potreským, bytom Unín č. 114. Kúpnopredajná 
zmluva  a vklad  do  katastra  nehnuteľností  bude  zrealizovaná 
na náklady kupujúcich.

g.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  súhlasí  s úpravou  vjazdu 
pred rodinným domom č. 53 p. Jánovi Včelkovi za podmienok 
určených komisiou pre výstavbu, územné plánovanie a životné 
prostredie na vlastné náklady žiadateľa.

h.)  Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  súhlasí  s odpredajom 
obecného  pozemku  Ing.  Slavomíre  Strakovej,  bytom 
Bratislava,  J.  Smreka  12  podľa  geometrického  plánu  č. 
84/2013 zo dňa 22. 7. 2015 diel č. 3, parc. č. 498/1 zastavané 
plochy vo výmere 20 m2, diel č. 1 parc. č. 498/1 vo výmere 1 m2 

za cenu 2,30 €/m2. Kúpnopredajná zmluva a vklad do katastra 
nehnuteľností bude zrealizovaná na náklady kupujúcej.
Obecné  zastupiteľstvo  v Uníne  nesúhlasí  s odpredajom 
obecného  pozemku  parc.  č.  543/1  záhrady  s výmerou  62  m2 

a parc. č. 629/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 112 m2.

Hlasovanie za uznesenie č. 35/2015 písm. a) až g): 
Za: Ing. Dušan Petráš, p. Štefan Andel, p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, 
p. Peter Rehák, Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková
Proti: -
Zdržal sa: -
Hlasovanie za uznesenie č. 35/2015 písm. h)
Za: Hlasovanie: 



Za: Ing. Dušan Petráš,  p. Peter Khúla, Mgr. Lukáš Mihál, p. Peter Rehák, 
Bc. Juraj Ondráš, Mgr. Ľubomíra Masaryková
Proti: -
Zdržal sa: p. Štefan Andel

11.Diskusia  
Bc.  Juraj  Ondráš  vzniesol  dotaz  na  formu  a realizáciu  odkúpenia 

pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce a užívajú ich občania na novej 
ulici od č. d. 341 po č. 371. Starosta obce mu odpovedal, že je vypracovaný 
geometrický plán a odpredaj bude realizovaný po konzultácii s katastrom 
nehnuteľností. 

Poslanec  Peter  Rehák  poukázal  na  sústavné  parkovanie  vozidiel 
návštev  a zamestnankýň  Domova  Barborka,  n.  o.  Unín  na  trávnatých 
plochách  v parku  pred  zariadením.  Starosta  obce  mu  odpovedal,  že 
v jarných  mesiacoch  bude  parkovanie  vyriešené  položením 
zatrávňovacích dielcov. 

12.Záver  
Po  ukončení  programu  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  bola 

vykonaná  prezentácia  Miestnej  akčnej  skupiny  Horné  Záhorie,  ktorú 
vykonala Ing. Juríčková. 

Po  ukončení  prezentácie  starosta  obce  poďakoval  prítomným  za 
aktívnu účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Uníne, dňa 29. 10. 2015

Ján Palkovič
starosta obce

Overovatelia:

Mgr. Lukáš Mihál .......................................

p. Peter Rehák .......................................

Zapisovateľka:

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