Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,
konaného dňa 12.09.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce
Poslanci : Vladislav Brisuda, Jaroslav Brodek, Mgr. Jarmila Brodňanová, Ing. Martin Švaňa,
Mgr. Lenka Vrábľová , Ing. Pavol Valárik
Neprítomní: Ing. Eva Adamková - PN
Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková, zam. obce,
Verejnosť: Ing. Marián Plevko, Ing. Štefan Hančín, p. Miroslav Šumský , p. Marián Magát, p. Štefan Chovanec,
p. Slavomír Čelko
PROGRAM :

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Prerokovanie ročného preklenovacieho Municipalného úveru – EUROFONDY – cyklotrasa
Zmeny v rozpočte obce
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Eva Adamková - PN
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je päť a OZ je uznášania schopné.
Ing. Pavol Valárik dostavil sa na rokovanie OZ o 15.10 hod
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr. Lenka Vrábľová, Ing. Martin Švaňa
Návrhová komisia: Jaroslav Brodek, Mgr. Jarmila Brodňanová, Vladislav Brisuda
Zapisovateľka:
Dana Šimaliaková
Hlasovanie:

za: 5 poslancov - Vladislav Brisuda, Jaroslav Brodek,
Mgr. Jarmila Brodňanová, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Lenka Vrábľová
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

Návrh zmeny programu rokovania OZ - na podnet p. poslanca Jaroslava Brodeka bol doplnený o bod č. 3 do
programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania so zmenou.
Hlasovanie: za 4 poslanci - Jaroslav Brodek, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Ing. Martin Švaňa, Mgr. Lenka Vrábľová,
proti :
zdržal sa: Vladislav Brisuda
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
SCHVÁLENÝ PROGRAM MIMORIADNÉHO ROKOVANIA:

1.
2.
3.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Zrušenie uznesenia č. 55/2018 zo dňa 5.9.2018, preklenovací - 1 ročný Municipálny úver na
prefinancovanie cyklotrasy vo výške 420 000 €

4.

Prerokovanie ročného preklenovacieho Municipalného úveru – EUROFONDY – cyklotrasa

Zmeny v rozpočte obce
Záver
K bodu 3. Zrušenie uznesenia č. 55/2018 zo dňa 5.9.2018, preklenovací - 1 ročný Municipálny úver na
5.
6.

prefinancovanie cyklotrasy vo výške 420 000 €
Uznesenie č. 57/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
ruší
-

uznesenie č. 55/2018 zo dňa 5.9.2018, preklenovací - 1 ročný Municipálny úver na prefinancovanie
cyklotrasy vo výške 420 000 €

Hlasovanie: za 6 poslancov - Vladislav Brisuda, Jaroslav Brodek, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Ing. Martin Švaňa, Mgr. Lenka Vrábľová, Ing. Pavol Valárik
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Prerokovanie ročného preklenovacieho Municipalného úveru – EUROFONDY –

cyklotrasa
-

správa kontrolórky obce Dunajov k preklenovaciemu 1-ročnému

Municipalnému úveru –

EUROFONDY – cyklotrasa
Uznesenie č. 58/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
-

správu kontrolórky obce Dunajov k preklenovaciemu 1-ročnému

Municipalnému úveru – EUROFONDY – cyklotrasa
Hlasovanie: za 6 poslancov - Vladislav Brisuda, Jaroslav Brodek, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Ing. Martin Švaňa, Mgr. Lenka Vrábľová, Ing. Pavol Valárik
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
Vyjadrenie sa zúčastnených k preklenovaciemu Municipalnému úveru – EUROFONDY – cyklotrasa:
p. Brodek – vyjadril úplný nesúhlas s prijatým preklenovacím úverom, s tým, že je 2 mesiace pred voľbami do
orgánov samosprávy , nemá dostatočné informácie o projekte cyklotrasy
p. Chovanec – prišiel vyjadriť podporu poslancom OZ v Dunajove- p. Brodekovi, Ing. Švaňovi a
Mgr. Vrábľovej, ktorí nemajú skúsenosti s eurofondami a nepoznajú trasu cyklotrasy
- pracuje s projektmi cezhraničnej spolupráce medzi ČR a PR
- dotaz na stavebný dozor, či je realizácia projektu cyklotrasy v súlade s projektovou dokumentáciou
- nespokojnosť s označením cyklotrasy – opáskovanie, zákaz vstupu na stavenisko
p. Magát – hlasoval za zrušenie preklenovacieho úveru, hoci nemá na to mandát
Ing. Švaňa – nedostatočná informovanosť o projekte cyklotrasy
- ako je to s partnerskou zmluvou
Mgr. Vrábľová – termín dokončenia projektu, splatnosť FA a úveru
Ing. Hančín – vysvetlil financovanie 1 ročného preklenovacieho
cyklotrasa pri 1% úrokovej sadzbe / splátka úrokov 350 € mesačne /

Municipalného úveru – EUROFONDY –

Ing. Plevko – oboznámil s celým projektom cyklotrasy ako jeden z 5 partnerov projektu
- zodpovednosť za projekt majú poslanci , ktorí ho schválili
- vysvetlil financovanie cezhraničnej spolupráce medzi SR a PR - refundácia
- termín dokončenia projektu cyklotrasy je 31.10.2018
- žiadosti o platbu idú za všetkých 5 zúčastnených partnerov , kde hlavným
garantom je mesto Krásno nad Kysucou
p. Šumský – vysvetlil, že realizácia projektu je v súlade s projektovou dokumentáciou, trasa cyklotrasy je
vytýčená geodetom
- povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov sú v súlade s normami a zákonmi
Ing. Valárik – sa vyjadril k problematike cyklotrasy , ktorá bola schválená na obecných zastupiteľstvách
- projekt prešiel procesom stavebného povolenia
- doporučuje prijatie preklenovacieho úveru
Mgr. Brodňanová – súhlasí s preklenovacím úverom a so stavbou cyklotrasy som dostatočne oboznámená
p. Brisuda - vyjadril súhlas s preklenovacím úverom a problematika cyklotrasy je mu známa
Mgr. Chlastáková – bez schválenia v obecnom zastupiteľstve nemohol byť podaný projekt cyklotrasy
- projekt cyklotrasy je k nahliadnutiu na obecnom úrade
- upozornila poslancov, že neprijatím preklenovacieho úveru dôjde k porušeniu dohody
medzi partnermi cyklotrasy, a tým bude ohrozený celý projekt, kde rozpočet je cca
3 000 000 €
- preplatenie projektu cyklotrasy je garantované zmluvou, financovanie je zaručené cez
štátny rozpočet a európsku úniu
- cyklotrasa bude zhodnotením majetku obce vo výške cca 450 000 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- preklenovací 1-ročný Municipalný úver – EUROFONDY – cyklotrasa
Uznesenie č. 59/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
neschvaľuje
-

preklenovací 1-ročný Municipalný úver – EUROFONDY –
cyklotrasa

Hlasovanie: za 3 poslanci - Jaroslav Brodek, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Lenka Vrábľová
proti :
zdržal sa: Vladislav Brisuda, Vladislav Brisuda, Ing. Pavol Valárik
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie nebolo prijaté.
Vyjadrenie starostky obce Dunajov k uzneseniam:
- starostka obce Dunajov využila svoje právo v zmysle § 13 ods. 6 zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 a následných noviel a uznesenia OZ č.
57/2018 a 59/2018 zo dňa 12.09.2018 nepodpísala, čím pozastavila výkon
uznesenia, z dôvodu, že sú pre obec Dunajov zjavne nevýhodné
K bodu 6. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15.55 hod.
Zapísal/(a): Dana Šimaliaková

....................................................
Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Overovatelia: Mgr. Lenka Vrábľová,
Ing. Martin Švaňa

