
 

Zápisnica  

z  1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,  

konaného dňa 24.03.2021    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

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

                                            Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

                

Neprítomní: Mgr. Milan Chlasták, Jana Tvarúžková – kontrolórka obce - ospr.    

Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková -  zam. obce,  Bc. Natália Macurová – zam. obce, 

                           Ing. Jakub Jančík, p. Jana Sýkorová 

Program:  
1. Otvorenie    

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Interpelácie           

5. Návrh VZN pre rok 2021 

6. Zámer predaja pozemku 

7. Správa o činnosti obce za rok 2020 

8. Volebný program na rok 2021 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce.  Privítala všetkých prítomných.  

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Milan Chlasták   

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, že prítomných  je 6  poslancov čo je  nadpolovičná väčšina   a OZ je uznášania schopné. 

  

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudmila Macurová PhD.,  Ing. Peter Kubánek., 

Návrhová komisia:        Mgr. Jarmila Brodňanová, Vladislav Brisuda , Mária Damašková,  

            

Zapisovateľka:              Dana Šimaliaková 

 

Hlasovanie:                     za:  6  poslanci  -  Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,  

                                                                      Ing. Peter Kubánek Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa        

                                         proti :                                                 

                                         zdržal sa:  

                                         nehlasovali:  

                            

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               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 2021 

6. Zámer predaja pozemku 

7. Správa o činnosti obce za rok 2020 

8. Volebný program na rok 2021 

9. Rôzne 

10. Záver 



 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z posledného  obecného  zasadnutia OZ 
Nepredložil overovateľ zápisnice Ing. Martin Švaňa 

 

 

K bodu 4. Interpelácie 

Starostka obce odpovedala na otázky, ktoré  mailom  v deň konania OZ / dňa 24. 03.2021 o 9.48 hod. / zaslali 

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

 

 

     GSM vysielač: 

    - stavebné povolenie, kedy bolo predĺžené a prečo nebolo zverejnené, je v rozpore s platným územným plánom 

obce od 2018 

 – Mgr. Chlastáková – stavebné povolenie bolo vydané pred schváleným územným plánom, so stavbou sa začalo 

v zmysle stavebného povolenia do 2 rokov od jeho právoplatnosti   

    - zničené lúky , boli občania o tom vopred upovedomení a dali súhlas. Bude terén upravený do pôvodné stavu. 

– Mgr. Chlastáková – so stavbou sa neskončilo. Pri kolaudácií bude zo strany obce vnesená požiadavka na úpravu 

terénu 

- Kanalizácia 

– Mgr. Chlastáková – SEVAK Žilina má v investičnom pláne na rok 2021 aktualizáciu odkanilizovania 

aglomerácie Kysucký Lieskovec  

   - cyklotrasa (zabrany pre žaby) 

    - zaplatený členský poplatok 

    - zúčastňujete sa na rokovaniach združenia 

 

– Mgr. Chlastáková – členský príspevok do Združenia cyklotrasy Dunajov – Žilina za rok 2020 je zaplatený. 

Pravidelne sa zúčastňujem rokovaní združenia.  

    - diaľnica 

    - stav konania 

    - pripomienky občanov 

    - protihlukové opatrenia 

    - obchádzkové trasy počas výstavby 

    - dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a rýchlosť (bezpečnosť chodcov) 

 

– Mgr. Chlastáková – v súčasnom období prebieha doplňovacie konanie Diaľnice D 3. K tomuto doplneniu sa 

vyjadrila obec v intenciách vybudovania protihlukových stien v obidvoch úrovniach diaľnice, popri zastavanom 

území obce. Z radov občanov boli vznesené pripomienky od Ing. Kubánka, ktoré boli zaslané na MŽ SR. 

Obchádzkové trasy počas výstavby a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, rýchlosť tento projekt nerieši   

     Odpadové hospodárstvo: 

    - zber kuchynského odpadu (priebeh, zlepšenia, ...). 

    - všetky domácnosti už majú kompostér, ty čo si ho neprevzali budú  platiť viac? 

    - zber separovaného odpadu. Aktuálny priebeh a spokojnosť s novým zberom. 

    - nesúlad medzi zmluvou z Natur - Pack a T+T 

    - môžeme vidieť detailné podklady na výpočet 

    - komunálny odpad. Veľké množstvo kontajnerov v porovnaní s počtom domácnosti. 

    - môj návrh VZN 

 

– Mgr. Chlastáková – zber kuchynského odpadu je z bytoviek zabezpečený dvojplášťovými kompostérmi, ktoré sú 

pravidelne odvážané. Obyvatelia rodinných domov majú zabezpečené kompostéry. Občania vyslovujú spokojnosť so 

separovaným zberom. Zmluvy s Natur -  Pack a T+T Žilina sú v poriadku. Výpočet je podložený a je správny. 

Obyvatelia obce zlepšili v roku 2020 separovanie. V zmysle VZN obce o odpadoch,  sú kontajnery na TKO 

prideľované. Návrhom VZN o odpadoch  Ing. Kubánka sa bude OZ zaoberať koncom roka 2021  

 



 

    Ščitanie: 

    - koľko ľudí sa sčítalo 

    - informačná kampaň 

    -sčítací komisári    

 

- Šimaliaková – sčítanie je prenesený výkon, kde sa obec riadi pokynmi ŠÚ SR. Obec zabezpečila dostatočnú 

informačnú kampaň cez internetovú stránku, výveskou tabuľu a osobným angažovaním. Sčítacích komisárov obec 

nemá. Po elektronickom ščítaní, ktoré prebieha  do 31.03.2021 sa od 1.4.2021  budú dosčítavať občania, ktorí sa  

nesčítali,  cestou stacionárnych a mobilných sčítacích asistentov.  

    - nový web obce 

    - kedy budú zverejnené všetky VZN a smernice, štatút obce, rokovací poriadok, poriadok o odmeňovaní. 

    - info o všetkých prebiehajúcich konaniach (územné, stavebné, ..) 

    - správy kontrolórky obce za roky 2019-2020 

    - všetky nájomné zmluvy 

    - koľko stavebných a územných konaní bolo v roku 2020 (2019) a prečo neboli zverejnené na webe 

     - mobilná aplikácia pre informovanie občanov o dianí v obci. Podobná aplikácia stoji obec Ochodnica 200 € 

ročne (20€ / mesačne). 

 

- Mgr. Chlastáková – na novom webe obce sa stále pracuje a dopĺňa sa. Stavebné konania, ktoré majú byť 

zverejnené tak zverejnené sú. Stavebné povolenia, ktoré sú bez verejnej vyhlášky sa nezverejňujú. V roku 2020 bolo 

obcou vykonaných 38 stavebných konaní. Mobilnou aplikáciou pre informovanie občanov  sa budeme v budúcnosti 

zaoberať.      

     Kontrolórka: 

    - správa o pozemkoch z roku 2019 

    - správa o kontrole nájomných zmlúv 2020 

 

- Mgr. Chlastáková – otázky sa týkajú  p. konotrolórky, ktorá sa z rokovania OZ ospravedlnila 

 Zimná údržba: 

    - spokojnosť 

    - prečo nebol robený posyp kamienkami aj pri radovkách. Aj odhŕňanie tam bolo robené len pro-forma. Najširšia 

ulica, ale prejdene iba raz v jednom smere. 

    - v úzkych uličkách sa často-krát odhŕňali kamene a hlina z krajníc 

    - kedy sa plánuje začať s čistením ciest po zime (kamienky)? 

 

- Mgr. Chlastáková – občania so zimnou údržbou boli spokojní. Zimná údržba bola vykonávaná v celej obci 

vrátane Radovej zástavby, kde sa nedala na celú šírku komunikácie  vykonať, nakoľko tam parkovali autá. Zima ešte 

neskončila,  a časť  miestnych komunikácií v obci už je odmetená   

- Vladislav Brisuda –  zima ešte neskončila,  zametacie auto má osadený pluh  

- Covid: 

    - opatrenia v obci 

    - rozdávanie rúšok v čase, keď sú povinné respirátory. 

 

- Mgr. Chlastáková – obec pravidelne cestou DHZ Dunajov vykonáva striekanie verejných budov, bytových 

domov dezinfekciou. Občanom nad 60 rokov boli zdarma doručené rúška a respirátory. Všetkým občanom obce 

Dunajov bolo doručených zdarma po 5 rúšok, ktoré im majú slúžiť na pobyt v exteriéri      

      Športový areál: 

    - predloženie projekt zámeru na modernizáciu a rekonštrukciu podľa schváleného rozpočtu na roky 2021-2022 

    - budova šatne je skolaudovaná 

    - prečo nie je uvedená na katastrálnej mape 

 

- Mgr. Chlastáková -  projekt prestavby na futbalovom ihrisku zahŕňa oplotenie 2 strán ihriska  a dobudovanie 

šatní. Budova je skolaudovaná, aby mohla slúžiť pre potreby futbalistov. Stavba nie je zapísaná na katastri nakoľko 

nie je zameraná.  



 

   - nový stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní 

    - ma sa z elektronizovať a z automatizovať. 

    - nutnosť mať kvalitný digitálny územný plán 

 

- Mgr. Chlastáková – návrh stavebného zákona neprešiel schvaľovacím procesom. Obec nemá digitálny územný 

plán. 

  

   - majetkové podanie pani starostky za rok 2019: 

    - nie je uvedený všetok nehnuteľný majetok a aj nehnuteľnosť ktorú užívate 

 

- Mgr. Chlastáková – majetok, ktorý vlastním je v majetkovom priznaní  uvedený  

- financovanie TJ Štart Dunajov za rok 2019 nebolo stále predložené. 

- zmluvy na dotáciu pre TJ a DHZ na rok 2020 boli v rozpore s VZN. Pani kontrolórku som mailom informoval a 

vyzval na kontrolu, bez reakcie 

- Mgr. Chlastáková – financovanie TJ Štart Dunajov  za rok 2019 bolo predložené. Dotácia na rok 2020 bola 

poskytnutá TJ Štart Dunajov  a DHZ Dunajov  v súlade s platným VZN  

- Vladislav Brisuda – informoval prítomných o výzvach na úseku športu. Po ich preštudovaní konštatoval, že nie sú 

vhodné pre našu obec 

- Ing. Jakub Jančík -    finančné prostriedky za rok 2020 boli zúčtované za futbalový oddiel zodpovedne. Ďalej 

informoval prítomných o stave vo futbalovom oddiele a materiálnom zabezpečení futbalového ihriska  

- Ing. Švaňa –  ako funguje šachový oddiel pod vedením p. Chovanca. Nesie ešte názov TJ Štart Dunajov ?  

- Ing. Jakub Jančík -    neviem ako funguje šachový oddiel, ja som sa sústredil  na prácu s futbalovou  mládežou 

 - Mgr. Chlastáková – o zmene názvu šachového oddielu nie som informovaná, poskytnuté  finančné prostriedky 

šachovému oddielu za rok 2020 boli zúčtované   

     Škola: 

    - dištančné vzdelávanie... 

    - prečo učitelia nerobia aj online hodiny, však dostali nové notebooky s kamerou 

    - budúcnosť školy po reforme školstva (3 cykly: 1-3 ročník, 4-6 ročník, 7-9 ročník) 

 

- Mgr. Brodňanová – som stále v kontakte s riaditeľkou ZŠ s MŠ Dunajov . Na stránke školy sú informácie 

o prijatých opatreniach a usmernenia pre rodičov. Do ZŠ a MŠ chodia detí pracujúcich rodičov, vyučujú sa 

prezenčne, ostatní  žiaci  sa vyučujú dištančne. Funguje MŠ, ŠJ a ŠKD .      

    Rozpočet:     

      - aký je momentálny stav a vývoj rozpočtu 

    - požadujeme pravidelnú informáciu o stave a vývoju rozpočtu na každom obecnom zastupiteľstve ku koncu 

predošlého mesiaca, minimálne raz za 3 mesiace. 

 

- Mgr. Chlastáková –  v rozpočtovej oblasti obce, momentálne pracujeme na záverečnom účte za rok 2020.  Výnos 

dane zo strany MF SR je obci poskytnutý v predpokladanej výške za 1.  štvrťrok  2021. Poslanci sú informovaní 

o plnení rozpočtu priebežne.   

-  rozbitá autobusová zastávka 

- Mgr. Chlastáková –  oprava autobusovej zástavky je riešená cestou poisťovne  

- ako postupuje oprava chaty pri vleku 

- Mgr. Chlastáková – chata bola zabezpečená,  aby sa do nej nikto nedostal a bolo osadené monitorovacie 

zariadenie 

- vyspravenie cesty do potoka kamenivom je po zime čiastočne zmyte. Je nutne osadiť rigoly. 



 

- Mgr. Chlastáková – cesta do osady Potok je v dobrom stave  

- ako sa dá vybaviť pouličná lampa otočená do dvora a koľko to stoji v € 

- Mgr. Chlastáková – neviem o ktorú lampu sa jedná a stav preverím  

- aké aktivity obec vykonáva spolu s inými obcami pre rozpočtové obdobie 2021-2027. (Eurofondy, MAS-mietné 

akčné skupiny, plán regionálneho a miestneho rozvoj, VUC, ...) 

- Mgr. Chlastáková – obec opätovne cestou MAS podala žiadosť na rekonštrukciu KD a na prvky drobnej 

architektúry pri Cyklotrase. Do prieskumu týkajúceho sa našej obce v súvislosti s plánom rozvoja obec Dunajov 

zaradila – kanalizáciu, cyklotrasu, rozhľadňu   

      Vodozádržné opatrenia: 

    - oprava a údržba poškodených 

    - stav revitalizácie lesov po ťažbe. Ako napredujú štátne lesy a urbariáty? 

 

- Mgr. Chlastáková – vodozadržné opatrenia boli obcou budované v rámci prvého a druhého projektu Revitalizácie 

krajiny. Poškodenie bolo spôsobené ťažbou dreva a eróznou činnosťou lesa.  

      Predaj pozemku: 

    - kto určil takú cenu a na základe čoho? 

- V Ochodnici najskôr poslanci schválili zámer o predaji majetku (spôsob ..), zverejnili a následne opäť 

schvaľovali finálny predaj. Aj pri osobitnom zreteli! 

    - cena za pozemok je v Ochodnice 20€/m2 

 

- Mgr. Chlastáková –  zámer predaja obecného pozemku CKN 1147 v k.ú Dunajov,   na základe žiadosti p. Jany 

Sýkorovej bol zverejnený v zmysle zákona. Cena bola uvedená orientačne / na základe v minulosti poslancami 

schválenej výšky ceny za 1 m2/, konečnú cenu pri odpredaji obecného pozemku určia poslanci   

- k uvedenému pozemku podala sťažnosť p. Jana Sýkorová, s textom sťažnosti  starostka prítomných oboznámila  

- k u vedenému pozemku bola obci doručená žiadosť o prenájom, od Miroslava Ďuraja    

  

 - p. Jana Sýkorová – sa vyjadrila k svojej sťažnosti a žiadala poslancov , aby sa pozemok CKN 1147 v k.ú. 

Dunajov nepredával, neprenajal a aby slúžil občanom.      

- VZN o hazardných hrách. Kedy končia aktuálne platné licencie na hazardné hry, článok 4 návrhu. Aký má z toho 

obec prínos. 

- Mgr. Chlastáková – VZN o hazardných hrách je potrené prijať, nakoľko to požaduje od obce úrad pre reguláciu 

hazardných hier. Licencie na hazardné hry  obec neprideľuje 

      Volebný program: 

    - telekomunikačný stožiar, čo to má spoločné s obcou 

    - separovaný zber. čo sa plánuje v roku 2021 

    - šachový oddiel a futbalový oddiel, zámery do budúcnosti 

 

- Mgr. Chlastáková – vybudovaním  telekomunikačného stožiara sa zlepší pokrytie signálom 

                                  - separovaný zber v roku 2021 -  zakúpenie kontajnerov pre odpad z domácnosti   

                                  - šachový a futbalový oddiel bol prerokovaný vyššie                                    

 

 

- Ing. Švaňa  - informácia o prenájme miestnosti pre potreby LPS Dunajov  

 

- Mgr. Chlastáková – je potrebné podať písomnú žiadosť na OZ  

 

- Mária  Damašková – čo s časťou elektrického  stĺpa  pod cintorínom 

 

       - Mgr. Chlastáková – stĺp je majetkom SSE , spevňuje breh a nový stĺp, rigol je pravidelne čistený  

 

- Mária  Damašková – hádzanie odpadu z cintorína cez plot  

 



 

- Mgr. Chlastáková – breh pod cintorínom sa čistí  

 

-  Vladislav Brisuda -  odpadové hospodárstvo je o zodpovednom prístupe občanov  

 

- Ing. Švaňa – osadenie stojanov na odpad na miestnom cintoríne a orezanie stromov  

 

- znečistenie cyklotrasy od psov  

 

- Mgr. Chlastáková – na cyklotrase budú osadené značky zakazujúce vodenie psov  

 

- Mária  Damašková -  dotazovala sa na pracovníkov menších obecných služieb z UPSVaR, akú majú 

pracovnú dobu, koľko hodín majú odpracovať, lebo ich vidím,  že nedodržujú pracovnú dobu čo ja v práci 

musím 

 

 - Mgr. Chlastáková – pracovníci sú zamestnávaní cez projekty ÚPSVaR, vykonávajú najšpinavšie práce 

v obci napr. čistenie rigolov, zbieranie odpadkov, kosenie. V prípade potreby pracujú aj počas víkendov 

a sviatkov.    

____________________________________________________________________________________________ 

  

K bodu 5. Návrh VZN pre rok 2021 

 

Uznesenie č. 1/2021 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

prerokovalo a uznieslo sa na schválení  

 

                                      VZN č. 01/2021 o hazardných hrách na území obce Dunajov  

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 6.  Zámer predaja majetku 

 

- žiadosť o odkúpenie  parcely CKN č. 1147, v k.ú. Dunajov p.  Jany Sýkorovej 

 

Uznesenie č. 2/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

neschvaľuje   

 

- spôsob prevodu majetku obce Dunajov priamym predajom a to parcelu  CKN 1147,   v k.ú  Dunajov  

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

 

                                     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 



 

 

- žiadosť o prenájom časti parcely CKN č. 1147, v k.ú. Dunajov  p.  Miroslava Ďuraja 

 

Uznesenie č. 3/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

neschvaľuje   

 

- prenájom časti   parcely  CKN 1147,   v k.ú  Dunajov  

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

 

                                     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

Uznesenie č. 4/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

doporučuje    

 

- starostke obce vyzvať občanov na odstránenie kameňov, dreva, garáže,  stavebného a iného materiálu 

z obecných pozemkov v lokalite popod cintorín a v  osade Rieka, v termíne do 30.06.2021    

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

 

                                     

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 7.  Správa o činnosti obce za rok 2020 

 

 -    správu o činnosti obce  za rok 2020 prítomným  prečítala starostka obce Mgr. Milada Chlastáková, tvorí prílohu 

zápisnice 

 

Uznesenie č. 5/2021   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

- správu o činnosti obce Dunajov za rok 2020 

 

     

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 



 

K bodu 8.  Volebný program 2021 

 

        -     návrh volebného  programu  obce na rok 2021 prítomným predložila starostka obce  

 

Uznesenie č. 6/2021   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

neschvaľuje  

- volebný program obce Dunajov na rok 2021  

     

 

Hlasovanie za schválenie :  

 

                               za  3  poslanci   - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová, Ing. Ľudmila   Macurová PhD.,            

                                proti :                                     

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

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie nebolo  prijaté. 

 

K bodu 9.  Rôzne 

 

- žiadosť o zriadenie vecného bremena pre SEVAK Žilina, a.s. Bôrická cesta 1960, 

010 57 Žilina a to na parcely:   CKN 1709/1, 1710,1713/1, 1147, 1149/2,  a EKN 

2305, 2307, 2308, 2324  v k. ú. Dunajov 

Uznesenie č. 7/2021 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje   

 

- zriadenie vecného bremena v prospech  SEVAK Žilina, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, k stavbe 

 „ Dunajov – prepojenie na SKV NB-ČA-ŽA a vodojem“  a to na parcely:   CKN 1709/1, 1710,1713/1, 1147, 

1149/2,  a EKN 2305, 2307, 2308, 2324  v k. ú. Dunajov 

 

Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

                                     

                                           -    majetkové priznanie starostky obce za rok 2020 

                                           -     majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov za rok 2020 

 

Uznesenie č. 8/2021   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

                                             -    majetkové priznanie starostky obce za rok 2020 

                                             -    majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov za rok 2020 

     
Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

 

Uznesenie bolo  prijaté. 



 

 

- žiadosť p. Marty Fojtíkovej, Dunajov 294 vo veci  nájomnej zmluvy za hrobové miesta  

 

Uznesenie č. 9/2021   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

-   žiadosť p. Marty Fojtíkovej, Dunajov 294 vo veci  nájomnej zmluvy za hrobové miesta,          

s tým,  že nájomná zmluva za hrobové miesta predložená obcou Dunajov  je správna  

 

     
Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

- správa o Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Dunajov za rok 2020  

 

Uznesenie č. 10/2021   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

 

-    správu o Komunitnom pláne sociálnych služieb obce Dunajov za rok 2020  

 

     
Hlasovanie:              za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda,  Mgr. Jarmila Brodňanová,  Mária Damašková,  

                                                               Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa            

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 10.   Záver  

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.00 hod. 

Zapísal/(a): Dana Šimaliaková 

 

 

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

                                                                                                               Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                                      starostka obce 

 

Overovatelia: Ing. Ľudmila Macurová PhD.,  

                         Ing. Peter Kubánek. 


