
 

Zápisnica  

z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,  

konaného dňa 19.06.2019    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

                           Poslanci : Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                            Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD.,  

                                            Ing. Martin Švaňa            

                

Neprítomná:  

Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková, zam. obce, Jana Tvaruţková – kontrolórka obce , p. Gabika Blaţeková,   

p. Marianna Škutová, p. Miroslav Škuta,  p. Tomáš Belák, p. Eva Marková, p. Martinec, p. Slafkovský, p. 

Slafkovská, p. Eva Kučerová, p. Monika Ozaňaková, p. Oľga Rajetková, p. Marián Ďuraj, p. Peter Jakubec          

 

Program:  
1. Otvorenie    

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.  Informácia o plnení uznesení 

        4.     Interpelácie           

 5.     a) Návrh záverečného účtu obce  roky  za rok  2018.  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018.  

 6.     Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.  

 7.     Návrh - Dodatok č. 1/2019  k VZN Obce Dunajov č. 1/2009 o výške príspevku na  

         čiastočnú  úhradu  v  školách a školských zariadeniach 

 8.     Rôzne 

 9.     Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, ţe  počet prítomných  poslancov je  všetkých sedem  a OZ je uznášania schopné. 

 

 

  

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Brodňanová, Ing. Švaňa 

Návrhová komisia:        p.  Mária Damašková, Ing. Ľudmila Macurová PhD., Mgr. Milan Chlasták 

Zapisovateľka:              Dana Šimaliaková 

 

Hlasovanie:                     za: 7 poslancov  -  Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                                       Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek, 

                                                                       Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

                                         proti :                                     

                                         zdrţal sa:                                

                                         nehlasovali:                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:       

   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie:                     za: 7 poslancov  -  Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                                       Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek, 

                                                                       Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

                                         proti :                                     

                                         zdrţal sa:                                

                                         nehlasovali:                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:       



 

  
1. Otvorenie    

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.  Informácia o plnení uznesení 

        4.     Interpelácie           

 5.     a) Návrh záverečného účtu obce  roky  za rok  2018  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018  

 6.     Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019  

 7.     Návrh - Dodatok č. 1/2019  k VZN Obce Dunajov č. 1/2009 o výške príspevku na  

         čiastočnú  úhradu  v  školách a školských zariadeniach 

 8.     Rôzne 

 9.     Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z posledného  obecného  zasadnutia OZ 
Predloţil  p. Brisuda zástupca starostky 

Pripomienky overovateľa zápisnice zo dňa 20.03.2019  Ing. Kubánka  boli priloţené k uvedenej zápisnici. 

 

Uznesenie č. 14/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

- informáciu o plnení uznesení z posledných  zasadnutí  OZ 

 

Hlasovanie:          za 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                               proti :                                     

                               zdrţal sa:                                

                               nehlasovali:                            

                               neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

K bodu 4. Interpelácie 

 

p. Belák                              - riešenie zlej dopravnej situácie na miestnej komunikácií CKN 1705   

 

p. Škuta                              - riešenie dopravnej situácie na miestnej komunikácií CKN 1705 na základe petície   

      občanov. Poţaduje osadenie dopravnej značky prejazd zakázaný s dodatkovou tabuľou     

                                okrem občanov obce 

 

Mgr. Chlastáková               - sa vyjadrila k problému  dopravnej situácií v obci, kde konala,  poţiadala   

o vyjadrenie kompetentné orgány, ktoré navrhli riešenie. Do 15.07. 2019 budú na  

miestnej komunikácií CKN 1705 osadené dopravné značky s dodatkovou tabuľou    

 

Ing. Kubánek                         - písomná ţiadosť  s 15 bodmi:  

                                               1/  - riešenie tranzitnej dopravy cez obce Dunajov  

Mgr. Chlastáková                  - riešenie dopravy je vo vyjadrení OÚ Čadca -   odboru dopravy, Správa ciest ŢSK          

                                               Čadca  a DI PZ ŠR Čadca – 18 dopravných značiek 

 

                                                2/  - rekonštrukcia vodovodu v osade Rieka  

Mgr. Chlastáková                  - realizuje sa 1. etapa vodovodu do osady Rieka, ţiadosti o nové prípojky sú    

                                                k dispozícii na obecnom úrade 

 

                                                3/  - informácia o stave elektrickej siete do osady U Palúchov  a rekonštrukcia cesty k 

                                                cintorínu  

Mgr. Chlastáková                  - realizácia je prerušená z dôvodu pripomienok správcu toku - Povodia Váhu,  s tým    

                                               súvisí rekonštrukcia cesty okolo cintorína 

                                              

                                                4/  -  informácia o projekte cyklotrasy, kolaudácia a preplatenie z eurofondov 

Mgr. Chlastáková                  - cyklotrasa je skolaudovaná s kolaudačnými závadami, čo nebráni ju vyuţívať,    

                                                 termín preplatenia nie je známy  

 

                                            



 

                                                5/  -  informácia o návrhu programu odpadového hospodárstva    

Mgr. Chlastáková                  - program má obec spracovaný je daný v zmysle § 10 odst. 4 zákona 79/2015 Z.z. na  

                                                posúdenie na OÚ Čadca,  odbor  ŢP a zosúladenie s POH ŢSK 

 

                                                6/  -  informácia o odpadovom hospodárstve v obci Dunajov    

Mgr. Chlastáková                  - zber zmesového odpadu  sa realizuje kaţdé dva týţdne spoločnosťou T+T Ţilina,  

                                               triedený odpad sklo, plasty je realizovaný 1 x mesačne Mestom Krásno nad Kysucou, 

                                               papier je realizovaný  výmenným spôsobom, textil sa zbiera do kontajnera pri  

                                               Kultúrnom dome, biela technika sa realizuje 2 x ročne, biologický rozloţiteľný odpad  

                                               sa bude riešiť kompostérmi, ktoré obdrţí kaţdá domácnosť    

 

                                                7/  -  správa o kamerovom systéme    

Mgr. Chlastáková                  -  v obci je osadených 16 kamier, ktoré zachytávajú  najdôleţitejšie verejné budovy  

                                               a priestranstvá 

 

                                                8/  -  návrh na zriadenie elektronických komunikačných kanálov   

Mgr. Chlastáková                  - nebránime sa komunikácii s občanmi  prostredníctvom nových komunikačných    

                                               kanálov, beţne odpovedáme na e-maily a telefonické dotazy 

 

                                                9/  -  doplnenie návrhu kontrolných úloh na druhý polrok 2019 pre kontrolórku obce   

Mgr. Chlastáková                  - týka sa kontrolórky obce a poslancov  

 

                                                10/  -  zvolanie komisie pre ochranu verejného záujmu   

Mgr. Chlastáková                  - v zákonom stanovenej lehote boli podané všetky majetkové priznania – starostka  

                                              obce, riaditeľka ZŠ s MŠ a kontrolórka obce  

 

                                                11/  -  plnenie volebného programu obce na rok 2019 

Mgr. Chlastáková                  - volebný program obce Dunajov na rok 2019 sa plní postupne 

 

                                                12/  -  rozvojové plány obce Dunajov na roky 2019-2025 

Mgr. Chlastáková                  - rozvoj obce závisí od výšky  podielových daní  a od toho sa bude rozvíjať aj rozvoj   

                                               obce   

 

                                                13/  -  moţnosti poskytnutia dotácie podľa VZN obce Dunajov č. 02/2009 

Mgr. Chlastáková                  -  organizácia, ktorá je športového,  cirkevného,  školského,  mládeţníckeho  

                                               charitatívneho zamerania, ktorá má IČO, podrobne je to uvedené vo VZN č. 2/2009   

     

                                                14/  -  informácia o komunitnom pláne obce Dunajov 

Mgr. Chlastáková                  - obec má spracovaný komunitný plán sociálnych sluţieb na roky 2018-2022 

 

                                                15/  - informácia o verejných obstarávaniach obce Dunajov za roky 2013-2018 

Mgr. Chlastáková                  -  rok 2013 je zo skartovaný a o verejných  obstarávaniach za   roky 2014-2018 ústne  

                                                informovala starostka obce 

 

Mgr. Brodňanová 

- informovala o organizácií  ZŠ s MŠ Dunajov  pre školský rok 2019/2020 

 

Ing. Švaňa    

- vyčistenie priepustu u Lajka 

- kosenie v časti Rieka 

- svetlo na nadchode a sklo 

 

 

p. Damašková 

                                                 -        informácia o údrţbe cyklotrasy  a kosenie cintorína 

                                       

                     

Mgr. Chlastáková  

- cintorín je vykosený , okolie cyklotrasy zabezpečuje obec 

 

 

 

 

 



 

K bodu 5.           a) Návrh záverečného účtu obce  roky  za rok  2018.  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2018.  

 

        -    návrh záverečného účtu prítomným predloţila účtovníčka obce, tvorí prílohu zápisnice 

        -    stanovisko k návrhu záverečného účtu prečítala kontrolórka obce, tvorí prílohu zápisnice  

 

Uznesenie č. 15/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

a) berie na vedomie 

    stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu za rok 2018 

 

b) schvaľuje bez výhrad 

    celoročné hospodárenie obce Dunajov  za rok 2018 

 

c) schvaľuje  

    1.  prebytok hospodárenia v sume  62 136,69 € , zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3    

    písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

    2. pouţitie prebytku na tvorbu rezervného fondu   v sume 62 136,69 €.  

 

Hlasovanie:              za 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdrţal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 

        -    návrh plánu kontrolnej činnosti prítomným predloţila kontrolórka obce, tvorí prílohu   zápisnice  

             

Uznesenie č. 16/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje                        - predloţený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 rozšírený o kontrolu VZN  

                                          týkajúceho sa výberu  daní z  nehnuteľností 

 

Hlasovanie:              za 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdrţal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 7. Návrh - Dodatok č. 1/2019  k VZN Obce Dunajov č. 1/2009 o výške príspevku na  

čiastočnú  úhradu  v  školách a školských zariadeniach 

 

-     návrh dodatku k VZN predloţila účtovníčka obce, kde sa opravila ţe ide o dodatok č.  2/2019      

k uvedenému VZN, tvorí prílohu zápisnice 

 

Uznesenie č. 17/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

uznáša sa na  

                                    

- dodatku č. 2/2019  k VZN Obce Dunajov č. 1/2009 o výške príspevku na  



 

                      čiastočnú  úhradu  v  školách a školských zariadeniach, s tým, ţe reţijné náklady vo      

                                                  výške 0,15 €  pre ţiakov ZŠ s MŠ Dunajov za kaţdé odobraté jedlo budú hradené  

                                                  z rozpočtu obce   

 

Hlasovanie:               za: 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                 proti :                                     

                                zdrţal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

K bodu 9. Rôzne 

 

- ţiadosť o finančnú pomoc k projektu Letný tábor 2019 - eRko 

 

Uznesenie č. 18/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 schvaľuje 

 

- finančný príspevok na Letný tábor 2019- eRko vo výške 25 €/ dieťa z Dunajova   

 

 

Hlasovanie: za 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                        proti :                                     

                        zdrţal sa:                                

                        nehlasovali:                            

                        neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- ţiadosť obyvateľov obce o osadenie  dopravných značiek na miestnej komunikácií 

CKN 1705 

 

Uznesenie č. 19/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

schvaľuje 

 

-  osadenie dopravných značiek v termíne do 15.07.2019,  na miestnej komunikácií 

CKN 1705 – prejazd zakázaný a dodatková značka s textom – okrem obyvateľov 

obce   

 

 

Hlasovanie:    za 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                        proti :                                     

                        zdrţal sa:                                

                        nehlasovali:                            

                        neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- ţiadosť Evy Bazgerovej, Dunajov 185  o zmenu Územného plánu obce Dunajov 

 

Uznesenie č. 20/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

neschvaľuje 

 



 

-   ţiadosť Evy Bazgerovej, Dunajov 185  o zmenu Územného plánu obce Dunajov z dôvodu, 

ţe platnosť  ÚPN je  od 2. polroku 2018 

 

 

Hlasovanie:                 za: 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                    proti :                                     

                                    zdrţal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- systém fungovania multifunkčného ihriska pri PIZZERII Vando 

 

Uznesenie č. 21/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

schvaľuje 

 

-   systém fungovania multifunkčného ihriska tak, ţe ţiadateľ starší ako 18 rokov si podá 

písomnú ţiadosť na obecný úrad. Na základe ţiadosti mu budú odovzdané kľúče od  

multifunkčného ihriska. Ţiadateľ prevzatím kľúčov od ihriska  preberá plnú zodpovednosť.  

 

 

Hlasovanie:                 za: 7 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                  Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , 

                                                  Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                    proti :                                     

                                    zdrţal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu  10.   Záver  

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

predpismi. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.15 hod. 

Zapísal/(a): Dana Šimaliaková 

 

 

 

                                                                                                ....................................................   

                                                                                                               Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                                      starostka obce 

Overovatelia: Mgr. Brodňanová 

                        Ing. Švaňa                                        


