Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,
konaného dňa 25.05.2020
___________________________________________________________________________
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. Ján Urban
Program:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Interpelácie
Správa o činnosti TJ Štart Dunajov za rok 2019
Návrh - Dodatok č. 3 k VZN obce Dunajov č. 01/2013 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov
7.
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Dunajov č. 3/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Dunajov
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
9. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
10. Rôzne
11. 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.
Starostka oboznámila poslancov OZ s návrhom poslancov OZ - Ing. Kubánka, Ing. Švaňu a p. Damaškovej vo veci
zmeny v programe OZ
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr. Milan Chlasták., Ing. Peter Kubánek
Návrhová komisia:
Mgr. Jarmila Brodňanová, p. Mária Damašková., 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: 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:

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení
Interpelácie
Správa o činnosti TJ Štart Dunajov za rok 2019
Návrh - Dodatok č. 3 k VZN obce Dunajov č. 01/2013 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov
7.
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Dunajov č. 3/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Dunajov
8.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
9. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019.
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z posledného obecného zasadnutia OZ
Predložila kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že úlohy sú splnené
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------K bodu 4. Interpelácie
Starostka obce odpovedala na otázky, ktoré chceli poslanci doplniť do zmeny v programu OZ od poslancov:
Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa
1. Informácia o doterajšom priebehu vyučovania a obnovení vyučovania v ZŠ s MŠ Dunajov
- informácia od riaditeľky školy ZŠ s MŠ v Dunajove o aktuálnom priebehu vyučovania a pripravenosti materskej,
základnej školy, školskej jedálne a školského klubu v Dunajove na obnovenie predškolskej výchovy, školského
vyučovania a školského klubu.
- starostka obce Mgr. Chlastáková prítomných informovala o otvorení ZŠ s MŠ Dunajov od. 01.06.2020, kde
vyučovací proces sa bude riadiť kritériami, ktoré stanovil hlavný hygienik SR s MŠ SR
- Mgr. Brodňanová informoval o začiatku vyučovania v ZŠ Ochodnica
- Ing. Kubánek využitie Edupage v školách, ako bude poskytovaná strava deťom
- Edupage v ZŠ Dunajov funguje, strava sa poskytuje deťom , ktoré sa zúčastnia vyučovacieho procesu, diétna
strava je riešená cestou obce individuálne
2. Informácia o stave rozpočtu na rok 2020
- informácia od pani starostky o dopadoch koronakrízy a následnej ekonomickej recesie na rozpočet obce na tento a
nasledujúce roky a vplyv na financovanie chodu bežných činnosti ako aj investičných zámerov, predstavenie
úsporných plánov.
- starostka obce Mgr. Chlastáková informovala, že dopad krízy zatiaľ nie je známy, finančné prostriedky z výnosu
dani boli obci do apríla 2020 poskytované v predpokladanej výške. Podané žiadosti o dotáciu z VÚC Žilina pre
rok 2020 boli pozastavené
4.

Informácia o chýbajúcich súhrnných správach o zákazkách obce za 3. a 4. štvrťrok 2019 a 1. štvrťrok roku
2020 podľa zákona č.345/2018 Z.z.

- súhrne správy o zákazkách sú zverejnené na internetovej stránke obce - informovala starostka obce
Mgr. Chlastáková – informovala prítomných, že obec je napojená na elektronickú komunikáciu so štátnymi
inštitúcia a občanmi cez D-COM

Ing. Švaňa – informácia o ceste do osady Rieka, osloviť urbár Dunajov , Lesy SR,
- nesvieti verejné osvetlenie v osade Rieka- u Kafúna a Vojtáša
- informácia o turistickej mape

Mgr. Chlastáková – najskôr sa bude robiť cesta ku škôlke
- ohľadom cesty do osady Rieka budem rokovať so Sevakom, Lesmi SR,
Urbárom Dunajov. Celý profil miestnej komunikácie by stál cca 80 000 €

K bodu 5. Správa o činnosti TJ Štart Dunajov za rok 2019
- správu o činnosti TJ Štart Dunajov za rok 2019 prítomným prečíta starostka obce. Predseda TJ Štart
Dunajov Miroslav Kafúň sa ospravedlnil
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
-

Hlasovanie:

správu o o činnosti TJ Štart Dunajov za rok 2019, s tým, že doporučuje
predsedovi TJ Štart Dunajov zvolať výročnú schôdzu

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 - Dodatok č. 3 k VZN obce Dunajov č. 01/2013 o správnych poplatkoch a poplatkoch za
pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov
-

návrh - Dodatok č. 3 k VZN obce Dunajov č. 01/2013 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov – predložili poslanci OZ
Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa

Uznesenie č.8/2020
prerokovalo a uznieslo sa

Hlasovanie:

na zrušení bodu týkajúceho sa cintorínskeho poplatku vo VZN č. 01/2013.

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 - Dodatok č. 3 k VZN obce Dunajov č. 01/2013 o správnych poplatkoch
a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obcou Dunajov – predložili poslanci OZ
Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa

Uznesenie č. 9/2020
prerokovalo a neuznieslo sa
na poplatku za rezerváciu sály v KD Dunajov v termíne viac ako 30 kalendárnych dní pred termínom
prenájmu sály 30.00 €. Poplatok za rezerváciu sály v KD Dunajov bude pri vyúčtovaní prenájmu sály
z celkovej sumy odpočítaný. Pri zrušení rezervácie prenájmu sály zo strany nájomcu sa tento poplatok
nevracia.

-

Hlasovanie za prijatie: za: 3 poslanci - Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa
proti : 4 poslanci - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 7. Návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Dunajov č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Dunajov
návrh - Dodatok č. 1 k VZN Obce Dunajov č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Dunajov - počas mimoriadnej
situácie

-

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
prerokovalo a neuznieslo sa
na dodatku č. 1 k VZN Obce Dunajov č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Dunajov - počas mimoriadnej situácie

-

Hlasovanie za prijatie: za: 4 poslanci - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,
proti : 2 poslanci - Mária Damašková, Ing. Martin Švaňa
zdržal sa: 1 poslanec - Ing. Peter Kubánek
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
-

návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 prítomným predložila kontrolórka obce, tvorí prílohu
zápisnice

-

doplnenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 poslancami OZ Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila
Brodňanová, Mgr. Milan Chlasták, Ing. Ľudmila Macurová PhD., o kontrolu plnenia nájomných
zmlúv v nebytových priestorov

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, ktorý bol doplnený o kontrolu
plnenia nájomných zmlúv v nebytových priestorov
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 9.

-

a) Návrh záverečného účtu obce Dunajov za rok 2019.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019.

návrh záverečného účtu obce Dunajov prítomným predložila účtovníčka obce, tvorí prílohu zápisnice
stanovisko k návrhu záverečného účtu prečítala kontrolórka obce, tvorí prílohu zápisnice

Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019
b) schvaľuje bez výhrad
celoročné hospodárenie obce Dunajov za rok 2019
c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume 66 349,97 € , 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. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu v sume 66 349,97 €.
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.
Kontrolórka obce sa ospravedlnila a o 17.10 odišla z rokovania OZ
K bodu 10. Rôzne
p. Ján Urban prítomných informoval o kúpe obecného pozemku
a prístupovej cesty
- starostka ho informovala, že kúpil pozemok ako iní spoluobčania, prístupová
cesta nie je vo vlastníctve obce
- poslanci OZ Dunajov podpísali mlčanlivosť
majetkové priznanie predložila riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov, starostka obce
- informácia o príprave kolaudácie Nadstavby MŠ Dunajov
- informácia o vykonanej zmene v rozpočte obce k 31.3.2020 – jedná sa účelové
finančné prostriedky zo ŠR
- informácia ohľadom WIFI 4 – rozmiestnenie bodov v obci s prístupom na
internet WIFI 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

-

žiadosť Juraja Vajdíka, Dunajov 167 vo veci odkúpenia parcely CKN č. 1729/2,
v k.ú Dunajov

Uznesenie č. 13/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
schvaľuje
-

spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to parcelu CKN 1729/2 – zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 30 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 1729/2 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 30 m2, nachádzajúcu sa v k. ú.
Dunajov, v prospech žiadateľa a to: - v 1/1 Juraj Vajdík, rod. Vajdík, Dunajov 167, CKN 1729/2 - zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 30 m2 ,v cene 2,-€ /m2, vypracovania znaleckého posudku, kúpno- predajnej
zmluvy a katastrálnych poplatkov na náklady kupujúceho
Hlasovanie:

za: 6 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa
proti :
zdržal sa:
nehlasovali: 1 poslanec - Ing. Peter Kubánek
neprítomní pri hlasovaní:

Uznesenie bolo prijaté.
- Informácia o účasti starostky na rokovaní ohľadom cyklotrasy Dunajov - Žilina
Uznesenie č. 14/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
schvaľuje
-

vstup do združenia Cyklotrasa Dunajov – Žilina s finančným príspevkom 2 000 €

Hlasovanie: za 6 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD.,
proti :
zdržal sa:
nehlasovali: 1 poslanec Ing. Martin Švaňa
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.55 hod.
Zapísal/(a): Dana Šimaliaková

....................................................
Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Overovatelia: Mgr. Milan Chlasták.
Ing. Peter Kubánek

