
 

Zápisnica  

z  4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,  

konaného dňa 27.11.2019    
___________________________________________________________________________ 

 

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,  Bc. Natália Macurová – zam. obce, Jana Tvaružková – kontrolórka 

obce ,   p. Darina Filipková, p. Dominika Ďurošková, p. Kvetoslava Murčová, p. Alojz Murčo, p. Nikola Mečarová , 

p. Miroslav Fojtík 

 

Program:  
1. Otvorenie    

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Interpelácie           

5. Návrh VZN pre rok 2020 

6. Návrh rozpočtu obce Dunajov  pre rok 2020-2022 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

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

 

 

  

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Švaňa, Mgr. Milan Chlasták 

Návrhová komisia:        Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., p. Vladislav Brisuda.,  

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 :                                     

                                         zdržal 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 :                                     

                                         zdržal sa:                                

                                         nehlasovali:                            

                                         neprítomní pri hlasovaní:       

 

   

 



 

  

Program:  
1. Otvorenie    

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Interpelácie           

5. Návrh VZN pre rok 2020 

6. Návrh rozpočtu obce Dunajov  pre rok 2020-2022 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z posledného  obecného  zasadnutia OZ 
Predložila kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že úlohy sú splnené 

Pripomienky overovateľa zápisnice zo dňa 28.08.2019  Ing. Kubánka  boli priložené k uvedenej zápisnici. 

 

Uznesenie č. 29/2019 :   
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 :                                     

                               zdržal sa:                                

                               nehlasovali:                            

                               neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

K bodu 4. Interpelácie 

 

Ing. Švaňa – v osade Rieka predlžiť rozhlas do Vojtáša 

- opraviť jamy po vodovode 

- osvetlenie poza Vršok 

- problém s diviakmi 

 

p. Brisuda – spoločnú poľovačku musia združenia nahlasovať 

 

Mgr. Chlastáková – občania  si musia  zbierať ovocie zver ide za ním, poľovníci nemajú dostatočnú kapacitu 

mraziakov  

 

Ing. Kubánek – osvetlenie cesty poza Vršok 

 

Mgr. Chlastáková –  sú aj iné úseky, ktoré je potrebné osvetliť 

 

Ing. Švaňa . svetlo nadchod, odstávka vody na cintoríne, zimná údržba 

 

Mgr. Chlastáková – svetlo na nadchode opravené,  voda na cintoríne odstavená, zimná údržba zabezpečená 

 

Ing. Švaňa – cesta ku škôlke, Rieka výtlky po rozkopaní, cesta okolo Radovky 

 

Mgr. Chlastáková – ceta ku škôle nie je platená z obce, výtlky v časti Rieka upozorním dodávateľa, cesta okolo 

Radovky sa bude asfaltovať v budúcnosti 

 

p. Damašková – parkovisko cintorín, kontajnery cintorín, kompostér na cintorín, bránička na cintoríne 

 

Mgr. Chlastáková – bránička od Jakubcovej Anny  je zahradená a vedie cez súkromný pozemok  

 

p. Damašková - kontajnery na separovaný zber, upravenie priestoru pod kontajnermi na rázcestí v Rieke  

 

Mgr. Chlastáková- problém je recyklovaním odpadov zo separovaného zberu 

 

p. Damašková – termíny na prenájom KD 



 

 

Ing. Švaňa – problém WC v budove KD 

 

Mgr. Chlastáková  - WC sú v kD v poriadku, kým tam niekto nenahádže veľa papiera, sáčky ....  

 

p. Damašková - informácia o bytoch  

 

p. Ďurošková – prečo nebola informovaná o uvoľnenom jednoizbovom byte  

 

Mgr. Chlastáková – nemáme žiadnu výpoveď z nájmu bytu a p. Ďurošková zmenila žiadosť z 1 -  izbového na 2 -  

izbový byt 

 

p. Damašková  - vyzvať občanov na odstránenie kameňov okolo ciest 

 

Mgr. Chlasták – občania to neakceptujú 

 

p. Damašková – informácia ohľadom balíkov a doporučených zásielok 

 

Mgr. Chlastáková – ak nebude príjemca zastihnuteľný, v úradných hodinách si môže vyzdvihnúť zásielky na obci, 

ale zatiaľ to nie je ešte aktuálne. Obec zaslala žiadosť na túto služby pre občanov na Slovenskú poštu  

 

Ing. Švaňa . či už je vyúčtovaná cyklotrasa 

 

Mgr. Chlatáková – cyklotrasa je už preplatená z EÚ a ŠR 

 

Ing. Kubánek  - sms info 

 

Mgr. Chlastáková – skúšku sms  info sme nestihli, možno budúci rok 

 

Ing. Kubánek – výzva na kanalizáciu 

 

Mgr. Chlastáková  - obce má spracované projekty, ktoré bude potrebné ešte doplniť o nové lokality 

 

Ing. Kubánek – projekty na zateplenie bytov 

 

Mgr. Chlastáková – v budúcnosti sa môžu zatepliť byty 

- podanie projektu na zateplenie budovy KD  

- drobné prvky pri cyklotrase 

 

Ing. Kubánek – vodozadržné opatrenia a ich udržateľnosť 

 

Mgr. Chlastáková  - z kameňa sú funkčné 

 

Ing. Švaňa – altánok hrozné ako vypadá, lavičku pri studničke opraviť 

 

Mgr. Chlastáková -  je to o ľuďoch že všetko verejné ničia, musí sa   zmeniť myslenie 

 

p.. Fojtík – kontajnery na separovaný zber umiestniť k železnici 

                 

p.  Murčová – informovala prítomných o spore so susedom Jurajom Vajdíkom, ktorý si vysporiadal  potôčik  čím, 

dochádza k zatápaniu okolitých pozemkov a rodinných domov. Z akého dôvodu mu bolo vydané stavebné povolenie 

na oplotenie 

 

Mgr. Chlastáková – povolenie bolo v súlade so zákonom, p. Vajdík splnil všetky kritéria na vydanie povolenia 

 

Ing. Filipková   - bola by vhodná rúra,  ktorá by viedla  namiesto potôčika  

 

p. Murčová – riešením by bolo  vziať potôčik pod obce 

 

Ing. Švaňa – poradiť sa s právnikom 

 

p. Mečárová – ohľadom dotácie na eRKO 

 



 

Mgr. Chlastáková – dotáciu vo  výške 300 €  poskytneme eRku po splnení kritérií uvedených vo VZN obce 

o poskytovaní dotácií  

 

  

K bodu 5 . Návrhy  VZN pre rok 2020 

        -  Návrh   VZN č. 01/2019 obce Dunajov o miestnych daniach,  poplatkoch, miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady   
     

Uznesenie č. 30/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

 prerokovalo a neuznieslo sa  

- na  VZN č. 01/2019obce Dunajov o miestnych daniach,  poplatkoch, miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
 

Hlasovanie za prijatie:   za 4 poslanci  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová, Mgr. Milan Chlasták,  

                                                             Ing. Ľudmila Macurová PhD.,            

 

                                         proti 3 poslanci:     Mária Damašková,  Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa            

                                         zdržal sa:                                

                                        nehlasovali:                            

                                        neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie nebolo  prijaté. 

Návrh   VZN č. 02/2019 obce Dunajov  o poplatkoch za nájom hrobového miesta a urnového miesta v kolumbáriu   

     

Uznesenie č. 31/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

 prerokovalo a uznieslo sa  

- na  VZN č. 02/2019 obce Dunajov  o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

a urnového miesta v kolumbáriu   

 

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 :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrh   VZN č. 03/2019 obce Dunajov  o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských 

zariadeniach zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov 

     

Uznesenie č. 32/2019   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

 prerokovalo a uznieslo sa  

- na  VZN č. 03/2019 obce Dunajov  o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách, školských zariadeniach zriadených Obcou Dunajov 

a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov 

 

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 :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 



 

 

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce Dunajov  pre rok 2020-2022 

 

        -    účtovníčka obce predložila návrh rozpočtu obce Dunajov na roky 2020-2022. Písomné stanovisko   

k tomuto rozpočtu predložila  kontrolórka  obce.   

 

Uznesenie č. 33/2019   

 

a) berie na vedomie 

    -  písomné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu obce na roky 2020- 2022 

 

b) berie na vedomie 

- návrh  rozpočtu obce Dunajov  na roky 2021-2022 

                                                                    2021                                            2022     

Bežné príjmy –                                   837 220,- €                                        837 220,- € 

Kapitálové príjmy -                                       0,- €                                                   0,-€ 

Finančné príjmové operácie  -                      0,- €                                                    0,- €                                   

Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ                  5 800,- €                                            5 800,- € 

Príjmy ŠJ – stravovací účet                  10 000,- €                                           10 000,- € 

Príjmy spolu :                                    853 020,- €                                        853 020,- € 

 

Bežné výdavky –                                 367 663,- €                                         367 263,- € 

Kapitálové výdavky -                            51 669,- €                                           51 669,- €   

Finančné výdavkové operácie -          134 888,- €                                          135 288,- € 

Bežné výdavky RO – ZŠ s MŠ           288 800,- €                                          288 800,- €  

Výdavky ŠJ – stravovací účet              10 000,- €                                           10 000,- €    

Výdavky spolu :                                 853 020,- €                                         853 020,- € 

  

c) schvaľuje  

-     vyrovnaný rozpočet obce Dunajov na rok 2020 vrátene  rozpočtových organizácií obce, v zmysle § 4, 

ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie  rozpočtu obce na roky 2020, 2021, 2022 bez 

programovej štruktúry:  

Bežné príjmy –                                   841 320,- € 

Kapitálové príjmy -                            166 328,- €  

Finančné príjmové operácie -             121 450,- € 

Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ                  5 800,- € 

Príjmy ŠJ – stravovací účet                  10 000,- €      

Príjmy spolu :                                 1 144 898,- €  

 

Bežné výdavky –                                 379 483,- € 

Kapitálové výdavky -                          332 115,- €  

Finančné výdavkové operácie -           134 500,- € 

Bežné výdavky RO – ZŠ s MŠ           288 800,- € 

Výdavky ŠJ – stravovací účet              10 000,- €    

Výdavky spolu :                               1 144 898,- €  

 

Hlasovanie :                   za 4 poslanci  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová, Mgr. Milan Chlasták,  

                                                             Ing. Ľudmila Macurová PhD.,            

 

                                         proti:      

                                         zdržali sa 3 poslanci:     Mária Damašková,  Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa           :                                

                                        nehlasovali:                            

                                        neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 



 

 

K bodu 7. Rôzne 

- žiadosť o finančnú pomoc na činnosť pre rok 2019 – eRko vo výške 300 €, doložená 

o zoznam detí v eRku z obce Dunajov   

Uznesenie č. 34/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

berie na vedomie 

- žiadosť o finančnú pomoc na činnosť pre rok 2019 – eRko vo výške 300 €, s tým že 

eRko predložilo  zoznam prihlásených detí   a  príspevok bude poskytnutý po 

doplnení žiadosti v lehote 10 dní . Žiadosť musí spĺňať náležitosti  v zmysle VZN 

o dotáciach   

 

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 :                                     

                        zdržal sa:                                

                        nehlasovali:                            

                        neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- účtovníčka obce predložila prítomným audítorskú správu a konsolidovanú výročnú 

správu  obce Dunajov za rok 2018 

 

Uznesenie č. 35/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

 berie na vedomie  

- audítorskú správu a konsolidovanú výročnú správu  obce Dunajov za rok 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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

- starostka obce prítomných oboznámila so správou o činnosti za rok 2018  

vyplývajúcu z Komunitného plánu obce Dunajov 

 

Uznesenie č. 36/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

berie na vedomie  

- správou o činnosti za rok 2018  vyplývajúcu z Komunitného plánu obce Dunajov 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 



 

- predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ v Dunajove, Mgr. Jarmila Brodňanová  

predložila správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov za rok 2019 

 

Uznesenie č. 37/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

berie na vedomie  

- správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov za rok 2019 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

- žiadosť  Emílie  Pánkovej, Dunajov 115 vo veci odkúpenia parcely CKN č. 1150 na 

základe vzdania sa Radoslava Jedináka,  Dunajov 246,  k odkúpeniu ½  parcely 

CKN 1150  

 

Uznesenie č. 38/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

ruší uznesenie č.44/ 2018   

 

 

- spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to parcelu  CKN 1150 – zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 50 m2,  nachádzajúca sa v k. ú. Dunajov, vedenú na LV č. 352    

 

-  priamy odpredaj,  podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

pozemku obce Dunajov  CKN 1150 -   zastavané plochy a nádvoria, o výmere 50 m2,  nachádzajúcu sa  v k. ú. 

Dunajov,  v prospech žiadateľov a to:  

 - v ½   Radoslav  Jedinák, Dunajov 246, CKN 1150 -   zastavané plochy a nádvoria,  o výmere  25 m2   

 - v ½   Emília Pánková, rod. Jedináková, Dunajov 115, CKN 1150 -   zastavané plochy a nádvoria, o výmere  25 m2   

v cene  2,-€ /m2, vypracovania   znaleckého posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na 

náklady kupujúcich  

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 

 

 



 

- žiadosť  Emílie  Pánkovej, Dunajov 115 vo veci odkúpenia parcely CKN č. 1150, 

v k.ú Dunajov   

Uznesenie č. 39/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

 

 

- spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to parcelu  CKN 1150 – zastavané plochy a 

nádvoria, o výmere 50 m2,  nachádzajúca sa v k. ú. Dunajov, vedenú na LV č. 352    

 

-  priamy odpredaj,  podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   

pozemku obce Dunajov  CKN 1150 -   zastavané plochy a nádvoria, o výmere 50 m2,  nachádzajúcu sa  v k. ú. 

Dunajov,  v prospech žiadateľky a to: - v  1/1   Emília Pánková, rod. Jedináková, Dunajov 115, CKN 1150 -   

zastavané plochy a nádvoria, o výmere  50 m2 ,v cene  2,-€ /m2, vypracovania   znaleckého posudku,   kúpno- 

predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady kupujúcich  

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

- žiadosť  Štefana  Kopilca, Dunajov 323 vo veci odkúpenia  časti parcely CKN č. 

575/16 a časť EKN 2318   

Uznesenie č. 40/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

-         spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to časť parcely  CKN 575/16 – ostatná 

plocha, nachádzajúca sa v k.ú. Dunajov, vedenú na LV č. 1327   a časť parcely EKN č. 2318 - – ostatná plocha, 

nachádzajúca sa v k.ú. Dunajov, vedenú na LV č. 1252 

 

- -  priamy odpredaj podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

časti pozemku, obce Dunajov  CKN 575/16 -   ostatná plocha , nachádzajúca sa k.ú. Dunajov a časť parcely 

EKN č. 2318 - – ostatná plocha, nachádzajúca sa v k.ú. Dunajov, vedenú na LV č. 1252,  v prospech žiadateľa  

Štefana Kopilca, Dunajov 323, v cene  2,-€ /m2,  za podmienky vypracovania  GP ,  znaleckého 

posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady kupujúceho 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- žiadosť  Ing. Jozefa Filipka, Krásno nad Kysucou 176 , vo veci odkúpenia  časti 

parcely CKN č. 575/16   

Uznesenie č. 41/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

-         spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to časť parcely  CKN 575/16 – ostatná 

plocha, nachádzajúca sa v k.ú. Dunajov, vedenú na LV č. 1327    

 

-  priamy odpredaj podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časti 

pozemku, obce Dunajov  CKN 575/16 -   ostatná plocha , nachádzajúca sa k.ú. Dunajov,  v prospech žiadateľa  Ing. 

Jozefa Filipka, Krásno nad Kysucou 176, v cene  2,-€ /m2,  za podmienky vypracovania  GP ,  znaleckého 

posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady kupujúceho 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

- žiadosť  Jany Jurkyovej, Kysucké Nové Mesto, Kukučinová 1148 , vo veci 

odkúpenia  časti parcely CKN č. 575/16   

Uznesenie č. 42/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

-         spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to časť parcely  CKN 575/16 – ostatná 

plocha, nachádzajúca sa v k.ú. Dunajov, vedenú na LV č. 1327    

 

-  priamy odpredaj podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov časti 

pozemku, obce Dunajov  CKN 575/16 -   ostatná plocha , nachádzajúca sa k.ú. Dunajov,  v prospech žiadateľky  

Jany Jurkyovej, Kysucké Nové Mesto, Kukučinová 1148, v cene 5,-€ /m2,  za podmienky vypracovania  GP 

,  znaleckého posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady kupujúceho 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 

 



 

- návrh kúpnej zmluvy od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava pre stavbu: „ 

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica “na odkúpenie  pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajov a to parcely : 

- CKN 1695/2 – zastavané plochy, o výmere 215 m2, vedené na LV 352 

-  CKN 1695/3 – zastavané plochy, o výmere 7 m2, vedené na LV 352 

- CKN 1691/13– zastavané plochy, o výmere 142 m2, vedené na LV 2389 

- CKN 1691/3– zastavané plochy, o výmere 35 m2, vedené na LV 2389 

- CKN 817/1– ostatné plochy, o výmere 76 m2, vedené na LV 2389 

 

Uznesenie č. 43/2019 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

 

-         spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to parcely, nachádzajúce sa v k.ú. Dunajov:  

CKN 1695/2 – zastavané plochy, o výmere 215 m2, vedené na LV 352 

CKN 1695/3 – zastavané plochy, o výmere 7 m2, vedené na LV 352 

CKN 1691/13– zastavané plochy, o výmere 142 m2, vedené na LV 2389 

CKN 1691/3– zastavané plochy, o výmere 35 m2, vedené na LV 2389 

CKN 817/1– ostatné plochy, o výmere 76 m2, vedené na LV 2389 

 

-  priamy odpredaj podľa § 9 ods. 2 písm. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

pozemkov, obce Dunajov: 

     CKN 1695/2 – zastavané plochy, o výmere 215 m2, vedené na LV 352 

CKN 1695/3 – zastavané plochy, o výmere 7 m2, vedené na LV 352 

CKN 1691/13– zastavané plochy, o výmere 142 m2, vedené na LV 2389 

CKN 1691/3– zastavané plochy, o výmere 35 m2, vedené na LV 2389 

CKN 817/1– ostatné plochy, o výmere 76 m2, vedené na LV 2389 

 

 nachádzajúce sa k.ú. Dunajov,  v prospech žiadateľa  Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava pre stavbu: „ D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ v celkovej sume 9 661, 50 €m2, na základe   

vypracovaného  GP ,  znaleckého posudku,   kúpno- predajnej zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady 

kupujúceho 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- žiadosť Ing. Anny Novysedlákovej, Rybárska 517/20, 038 53 Turany,  o informáciu 

k Územnému  plánu obce Dunajov 

 

Uznesenie č.44/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

berie na vedomie 

-   žiadosť o informáciu Ing. Anny Novysedlákovej, Rybárska 517/20, 038 53 Turany, 

týkajúcej sa parciel CKN v k.ú. Dunajov a to: 1261, 1262, 1263,1264 a 1266, ktoré 

požaduje zmeniť na výstavbu rodinných domov.  Územný plán obce Dunajov  sa meniť 

nebude z dôvodu, že 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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 



 

- návrh k vykonávaniu zmien v rozpočte obce -  starostkou obce Dunajov  

 

Uznesenie č.45/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

ruší uznesenie č. 107/2013 

 

- o vykonávaní úprav v rozpočte obce,  starostkou obce,  v rámci funkčnej  klasifikácie  

do výšky 2 500,- €  

 

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

- návrh k vykonávanie zmien v rozpočte obce -  starostkou obce Dunajov 

 

Uznesenie č.46/2019 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov  

 

schvaľuje 

 

- vykonávanie úprav v rozpočte obce,  starostkou obce,  v rámci funkčnej  klasifikácie  

do výšky 5 000,- €  

 

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 :                                     

                                    zdržal sa:                                

                                    nehlasovali:                            

                                    neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

- starostka obce prítomných oboznámila s upozornením prokurátora, týkajúceho sa VZN o pravidlách určovania 

poradia uchádzačov o nájomné byty obce Dunajov  a pravidla ich prenajímania 

 

 

 

K bodu  8.   Záver  

 

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

predpismi. 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20.35 hod. 

Zapísal/(a): Dana Šimaliaková 

 

 

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

                                                                                                               Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                                      starostka obce 

Overovatelia: Ing. Martin Švaňa,  

                         Mgr. Milan Chlasták                         


