
 

Zápisnica  

z  2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,  

konaného dňa 02.06.2021    

___________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

                           Poslanci : Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,  

                                           Ing. Ľudmila Macurová PhD.           

                

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

                       

Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková -  zam. obce   

                       

Program:  
1. Otvorenie a zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

3. Prejednanie protestu prokurátora  

4. Záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia a  zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva  

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce.  Privítala všetkých prítomných a oboznámila prítomných  

o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Milana Chlastáka k 11.05.2021. Podľa § 192 ods. 2 

zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  oznámila 

nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva  Obce Dunajov. Podľa zápisnice miestnej 

volebnej komisie v Dunajove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, 

sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva Dunajov, stala p. Jarmila Brisudová. Funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva sa ujala v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších 

predpisov,  po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca.  Zvolená poslankyňa  Jarmila Brisudová  prijala mandát 

a prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý následne podpísala. 

 

 

Ospravedlnení poslanci: 3 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, že sú prítomní   4  poslanci,  čo je  nadpolovičná väčšina   a OZ je uznášania schopné. 

  

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Jarmila Brodňanová, Vladislav Brisuda 

Návrhová komisia: Ing. Ľudmila Macurová PhD., Jarmila Brisudová        

            

Zapisovateľka:              Dana Šimaliaková 

 

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

                                                                      Ing. Ľudmila Macurová PhD.        

                                         proti :                                                 

                                         zdržal sa:  

                                         nehlasovali:  

                            

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.  

 

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

                                                             Ing. Ľudmila Macurová PhD.        

                                proti :                                                 

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

Program:  
1. Otvorenie a zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

3. Prejednanie protestu prokurátora  

4. Záver  



 

 

____________________________________________________________________________________________ 

  

K bodu 3.  Prejednanie protestu prokurátora  

 

- starostka obce prítomných oboznámila s protestom prokurátora vedeného pod Pd 13/21/5502-9 zo dňa 

03.05.2021, týkajúceho  sa rozhodnutia starostky obce Dunajov , vedeného pod SPI - 05/2020 zo dňa 

14.12.2020, v ktorom sa jednalo o nesprístupnení informácií Ing. Petrovi Kubánkovi,  v zmysle zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám   

 

Uznesenie č. 11/2021 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schválilo 

 

- vyhovieť protestu prokurátora vedeného pod Pd 13/21/5502-9 zo dňa 03.05.2021 a ním napadnuté 

rozhodnutie zrušiť 

 

 

                                       

 

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

                                                               Ing. Ľudmila Macurová PhD.        

       

 

                                proti :                                     

                                zdržal sa:                                

                                nehlasovali:                            

                                neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

K bodu 4.   Záver  

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  rokovanie  OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.30 hod. 

Zapísal/(a): Dana Šimaliaková 

 

 

 

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

                                                                                                               Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                                      starostka obce 

 

Overovatelia: Mgr. Jarmila Brodňanová  

                        Vladislav Brisuda 


