
 

Z á p i s n i c a 

 

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  03. 12. 2014 

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

     

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice                                                                                 

3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2014 v obci Dunajov              

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie  starostu obce 

7. Schválenie programu  ustanovujúceho zasadutia  

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia OZ 

9. Určenie platu starostu obce  

10. Diskusia 

11. Záver 

  

 

K  bodu č. 1 

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce.  

 

K  bodu č. 2 

Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková,  pracovníčka  OcÚ. 

Overovateľmi zápisnice boli schválení :Mgr. Jarmila Brodňanová, p. Vladislav Brisuda 

 

K bodu č. 3 

S výsledkom volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014  oboznámila 

predsedníčka miestnej volebnej komisie Ing. Adela Stupavská, ktorá konštatovala, že za starostku 

obce Dunajov bola zvolená Mgr. Milada Chlastáková.  

 

K bodu č. 4 

Starostka obce svojím podpisom pod sľub starostu potvrdila, že so sľubom súhlasí. Predsedníčka 

miestnej volebnej komisie novozvolenej starostke odovzdala osvedčenie za starostu.  

 

K bodu č. 5 

Starostka obce prečítala sľub poslanca, ktorí novozvolení poslanci svojím podpisom potvrdili. 

Starostka obce zablahoželala novozvoleným poslancom v zložení :   

Ing. Eva Adamková 

Vladislav Brisuda                                                                      

Jaroslav Brodek                                                                        

Mgr. Jarmila Brodňanová                                                       

Ing. Martin Švaňa                                                                     

Ing. Pavol Valárik                                                                     

Lenka Vrábľová                                                              

a odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva v Dunajove.      

 

 



K bodu č. 6 

Starostka obce poďakovala za dôveru prejavenú v komunálnych voľbách a vyslovila prosbu, aby 

poslanci  obecného zastupiteľstva, starosta obce a pracovníci obecného úradu konali v prospech obce 

a občanov.     

 

K bodu č. 7 

Starostka obce predniesla program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. S týmto 

vyslovilo súhlas všetkých 7 novozvolených poslancov. 

 

 K bodu č. 8 

Starostka obce poverila poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3   tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení  -  Mgr. Jarmilu Brodňanovú. 

 

Starostka obce predložila návrh na mandátovú, volebnú  komisiu v zložení :  

predseda – Ing. Eva Adamková 

člen – p.  Jaroslav Brodek 

člen -  Ing. Pavol Valárik 

a návrhovú komisiu v zložení : 

predseda – Mgr. Jarmila Brodňanová 

člen -  Ing. Martin Švaňa 

člen – p. Vladislav Brisuda 

      

Starostka obce Dunajov predniesla návrh na komisie, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve. 

Obecné  zastupiteľstvo komisie pri obecnom úrade neschválilo.  

 

  K bodu č. 9 

Pracovníčka obecného úradu oboznámila poslancov so zákonným nárokom na plat starostu,  v súlade 

so zákonom 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí,  v znení 

neskorších predpisov. Prítomných ďalej oboznámila so žiadosťou starostky obce  o preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky za rok 2013. Odmena poslancom obecného zastupiteľstva za zasadnutie je 27 

€,  ako i odmena zástupcu starostky obce , ktorá činí  500 €/ polrok a  zostáva v zmysle uznesenia OZ 

č. 1/2009 -  poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce zo dňa 20.2.2009. Starostka 

obce poverila v zmysle § 13b  zákona 369/1990 o obecnom zriadení  Z.z. a následných noviel 

zástupcom starostky obce Dunajov  Ing. Pavla Valárika. 

  

K bodu č. 10 

 

K bodu č. 11 

Predsedníčka návrhovej komisie predniesla návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne  schválené. 

Starostka obce sa poďakovala prítomným za účasť,  rokovanie OZ ukončila . Kontrolórka obce 

konštatovala, že prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi a právnymi 

predpismi.  

 

 d. a. h. 

 

Overovatelia: 

Mgr. Jarmila Brodňanová 

p. Vladislav Brisuda 

  

                                                                             Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                       starostka obce         

 

 

Zapísala: Dana Šimaliaková 


