
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  12. 12. 2012.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 1.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného  zasadania OZ  - overovateľ zápisnice  

            2.  Správa o kontrolnej činnosti                                              -  kontrolórka obce 

            3.   Správa o činnosti športových oddielov                             -  predseda   TJ  

 4.   Správa o činnosti OcÚ                                                       - starostka  

            5.   Návrh VZN pre rok 2013       - hospodárka                                                                  

6.   Návrh rozpočtu obce pre rok 2013 - 2015                        - účtovníčka obce 

7.   Návrh plánu úloh pre rok 2013 – OcÚ                              - starostka 

8.   Návrh plánu úloh pre rok 2013 – komisia výstavby a ŢP  - predseda 

9.   Návrh plánu úloh pre rok 2013 – komisia  

      sociálno – zdravotná, športovo – kultúrna                          - predseda 

10.  Návrh plánu úloh pre rok 2013 - komisia finančná            - predseda 

11.  Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov                                   - riaditeľka ZŠ s MŠ                    

            12.   Rôzne 

         13.   Diskusia 

            14.   Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

 

    Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe sú prítomní   

všetci  poslanci,   a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať. 

 

Vedením zápisnice bola poverená Mgr. Jarmila Brodňanová, poslankyňa OZ 

Overovateľmi zápisnice boli schválení: Mgr. Milan Chlasták, p. Vladislav Brisuda 

Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Mgr. Lenka Vrábľová 

                                                                člen: Ing. Martin Švaňa 

                                                                člen: Ing. Pavol Valárik 

 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z    posledných    zasadnutí   previedla   overovateľka    

zápisnice Mgr. Jarmila Brodňanová, ktorá konštatovala, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o kontrolnej činnosti prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

So správu o činnosti na športu prítomných informoval predseda komisie. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti obce Dunajov predniesla starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

Návrh VZN obce Dunajov pre rok 2013  predniesla účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 



K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu obce Dunajov na roky 2013 -2015 predloţila účtovníčka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

Návrh plánu úloh OZ v Dunajove na rok 2013 predniesla starostka obce.  Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Návrh plánu úloh pre rok 2013 – komisia : výstavby a ŢP prítomným prečítal predseda 

komisie. Tvorí prílohu zápisnice                          

 

K bodu č. 9 

Návrh plánu úloh pre rok 2013 – komisia : sociálno – zdravotná, športovo – kultúrna 

prítomným prečítala predsedníčka komisie. Tvorí prílohu zápisnice                          

 

K bodu č. 10 

Návrh plánu úloh pre rok 2013 – komisia : finančná prítomným prečítal predseda komisie. 

Tvorí prílohu zápisnice                          

 

K bodu č. 11 

So správou o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov oboznámila riaditeľka ZŠ s MŠ. Tvorí prílohu 

zápisnice.    

 

K bodu č. 12 
- 3. zmena rozpočtu obce Dunajov v roku 2012 – účtovníčka obce 

- Audítorka, konsolidačná  správa za rok 2011  

- Konsolidačná a výročná správa obce Dunajov za rok 2011  

- zmena nájomníkov bytov  

- vymazanie s.r.o. Sluţby Dunajov z obchodného registra  

- informácia o inventarizácií majetku obce  

- určenie spoločného stavebného úradu 

- vstup do oblastnej organizácie Malá Fatra 

- ţiadosť LPS Dunajov o úschovu traktora 

- informácia o kontrole inšpektorátu práce Ţilina 

- ţiadosť Miroslava Magáta o prenájom Lyţiarskeho vleku 

- ţiadosť o vyjadrenie  pre ŢSR k návrhu zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov  

- ţiadosť o stanovisko ku kolaudácii stavby modernizácia ŢSR Ţilina – Krásno nad Kysucou 

- ţiadosť o stanovisko Úradu pre reguláciu ŢD  - osadenie informačného stĺpa 

- ţiadosť Jozefa Stopku o prenájom pozemku pri ZŠ Dunajov na garáţ 

- ţiadosť Daniela Holáka na odkúpenie pozemku CKN 1582 

- informácia o vypracovaní GP na cestu do Ochodnice 

- ţiadosť Antona Kučeríka o prenájom šatní na futbalovom ihrisku 

- informácia Slovakia Play o prevádzke dvoch výherných automatov  

- rozšírenie okruhu zamestnancov, v pracovnom poriadku Obce Dunajov, o starostu obce, 

v oblasti poskytovania stravného a zvýšenie dovolenky na kalendárny rok o 5 dní 

- plán kontrolnej činnosti na rok 2013  

- informácia o schválení ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v oblasti budovania 

a modernizácie verejného osvetlenia obce  

- rokovanie OZ v Dunajove o 18.30 hod, opustil Mgr. Milan Chlasták z dôvodu nevyhnutného 

pracovného zaneprázdnenia 

 

 

 



K bodu č. 13 
Zvýšenie poplatku v MŠ Dunajov: 

 

      -     Ščuryová – odôvodnenie zvýšeného poplatku v MŠ Dunajov o 1 – 2 ,-€/mesiac/dieťa 

- Vrábľová – čo sa kúpilo za poplatok 5,-€, ktorý sa vyberá v MŠ, rodičia pomáhajú 

dobrovoľne, koľko deti priemerne navštevuje MŠ Dunajov a ako sú čerpané dovolenky 

zamestnancov v MŠ  

- Neveďalová – kúpil sa nábytok a hračky pre deti   

- Valárik – vyuţitie finančných prostriedkov v MŠ prehľadne zverejňovať a vytvoriť anketu pre 

rodičov,  či súhlasia so zvýšeným poplatkov v MŠ 

- Chlastáková – nedoporučujem zvýšenie poplatku v MŠ Dunajov, z dôvodu dostatku 

finančných prostriedkov  v MŠ a zlej finančnej situácie u občanov 

- Brodňanová – dať príspevok dobrovoľne 

- kontrolórka obce – konštatovala, ţe obec Dunajov odvádza 100% finančných prostriedkov na 

prenesený výkon v oblasti školstva,   na originálne kompetencie ako i všetky vlastné príjmy 

školských zariadení  

  

Prenájom budovy č. 66:  

- Králik – som ochotný odstúpiť od zmluvy po vzájomnej dohode z dôvodu nedostatku času 

a finančného zaťaţenia  

 

- Brodek – čo sa bude  robiť so šatňami na Futbalovom ihrisku 

- Švaňa – čo zahŕňa projekt elektrifikácie obce 

- Chlastáková – projekt zahŕňa výmenu svietidiel za sodíkové, rozšírenie o 8 stĺpov, nové 

rozvádzače   

- Valárik – informácia o rokovaní vlády na Kysuciach a uvoľnenie finančných prostriedkov pre 

Obec Dunajov 

- Brodek – ako sa triedi odpad 

- Chlastáková – občania triedia odpad nezodpovedne, občania boli vyzvaní, aby sa tomuto 

predišlo, musia označovať vrecia s triedeným odpadom číslami domov. Nedoporučujem 

zvýšiť poplatok za TKO pri súčasnej finančnej situácií občanov    

- Valárik – 40% úhrady nákladov na vývoz TKO sa hradí z rozpočtu obce, čo je veľa 

- Vrábľová – prečo sa musia pribliţovať popolnice z ich uličky 

- Chlastáková – lebo je platné VZN Obce Dunajov týkajúce sa pribliţovania popolníc, kde sú 

úzke uličky počas zimného obdobia  

- Brodek – parkovanie aut v radovej zástavbe počas zimy 

- Valárik – zaslať listy vlastníkom rodinných domov v radovej zástavbe, aby neparkovali na 

miestnych komunikáciách, lebo sa im nebude robiť zimná údrţba 

- Vrábľová – pridať  do listu aj  upozornenie  o osadení dopravnej značky zákazu státia 

-  Brodňanová – zaslať listy všetkým občanom radovej zástavby od J. Švaňu po Z. Chupáča 

- Brodek – vyhradené parkovanie pri bytovke by malo byť spoplatnené 

                   - urobiť predbeţný záujem o prenajatie parkovacieho miesta za odplatu 

- Švaňa  - odstránenie drevenej zábrany pri bytovkách k    uvoľneniu na prístupovú cestu  k 

šatniam na futbalovom ihrisku 

- Brisuda – prenájom parkovacieho miesta za poplatok – na základe dobrovoľnosti 

 

- Švaňa:   

- nikto nebude mať vyhradené parkovacie miesto 

- doplnenie posypovej soli do nádob  

- odhŕňanie cesty na otáčke autobusov 

- upraviť traktor na odhŕňanie snehu 
- ušetrené finančné prostriedky za elektrickú energiu u Beáty Stankovej vyuţiť   na       úpravu     

volejbalového ihriska vo výške 2 000,-€ 

- zvýšený poplatok za TKO v roku 2013 pouţiť na činnosť TJ Štart Dunajov vo výške     500,-€ 

- navrhujem, aby sa OZ v Dunajove schádzalo kaţdé 2 mesiace  

 



- Brodňanová  - je do rozpočtu obce Dunajov pre rok 2013 premietnuté 5% navýšenie platov 

pedagogických zamestnancov 

 

- Chlastáková – obce Dunajov na prenesený výkon v oblasti školstva poukazuje finančné 

prostriedky v plnej výške 100%, na originálne kompetencie poukazuje v zmysle schváleného 

rozpočtu obce Dunajov, kde je dostatočné finančné krytie počítajúce aj s 5% navýšením 

 

- Vrábľová – vyberajú sa penále od neplatičov nájomných bytov v zmysle nájomných zmlúv vo 

výške 0.04% 

 

- Chlastáková – nevyberajú sa penále a  sme radi, ţe nám nájomníci platia tak, ako platia 

 

- Brodek – koľko dotuje obec na káblovej televízií 

 

- Chlastáková – neviem presne o akú sumu sa jedná, ale ešte stále je viac ako 100 rodinných 

domov napojených na KTR , ktorých nemôţeme odpojiť 

 

- Brodek – ako stojíme s kanalizáciou obce Dunajov, nakoľko v radovej zástavbe, dochádza 

k neustálemu vypúšťaniu fekálií do rigolov  

 

- Chlastáková – v súčasnom období nie je vyhlásená výzva na opätovné podanie ţiadosti 

k odkanalizovaniu obcí, ţiadosť podaná v roku 2011 sa musí doplniť o nové verejné 

obstarávanie, nakoľko sa zmenili limity vo verejnom obstarávaní 

 

K bodu č. 14 

 

Predsedníčka návrhovej komisie predniesla  návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne 

prijaté.  
Kontrolórka obce konštatovala, ţe prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi a právnymi 

predpismi.  

Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní zastupiteľstva a OZ ukončila. 

 

   

 d. a. h. 

 

Overovatelia: Mgr. Milan Chlasták 

                      p. Vladislav Brisuda 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

 

Zapísala:  

Mgr. Jarmila Brodňanová 

Dana Šimaliaková 


