
 

Zápisnica  

z  3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,  

konaného dňa 13.07.2022  

________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

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

                                           Ing. Ľudmila Macurová PhD., Miroslav Fojtík  

                Neprítomní: Jozef Švaňa, Miroslav Králik                      

Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková -  zam., Jana Tvarúžková – kontrolórka obce  

                          Marta Fojtíková                   

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

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Interpelácie 

5. Určenie volebného obvodu, počet poslancov a úväzok starostu, pre  voľby do orgánov miestnej samosprávy  

6. Audítorská správa a Konsolidovaná výročná správa  obce Dunajov za rok 2021 

7. Plnenie rozpočtu  

8. Úprava rozpočtu 2022  

9. Rôzne 

10. 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 ich 

v zmysle  § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov o zložení sľubu náhradníka na poslanca OZ.  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, stal Miroslav Fojtík.  Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme zmysle § 

25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov,  po zložení zákonom 

predpísaného sľubu poslanca.  Zvolený poslanec  Miroslav Fojtík,   prijal mandát a prečítal sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý následne podpísal. Mgr. Lenka Vrábľová. Ing. Darina Filipková a Mgr. Jaroslava Štrbová 

neprijali  mandát na post poslanca OZ. 

 

Ospravedlnení poslanci: Jozef Švaňa, Miroslav Králik 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Starostka konštatovala, že sú prítomní   5  poslanci,  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., Mgr. Jarmila Brodňanová       

Návrhová komisia: Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Miroslav Fojtík       

            

Zapisovateľka:              Dana Šimaliaková 

 

Hlasovanie:       za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                         Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie:       za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                         Miroslav Fojtík, 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. Informácia o plnení uznesení 

4. Interpelácie 

5. Určenie volebného obvodu, počet poslancov a úväzok starostu, pre  voľby do orgánov miestnej samosprávy  

6. Audítorská správa a Konsolidovaná výročná správa  obce Dunajov za rok 2021 

7. Plnenie rozpočtu  

8. Úprava rozpočtu 2022  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

____________________________________________________________________________________________ 

  

K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení 

Predložila kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že úlohy sú splnené 

 

K bodu 4.  Interpelácie 

 

- p.  Brisuda prítomných informoval o  fungovaní  TJ Štart Dunajov 

- Mgr. Chlastáková finančné prostriedky  môžu byť zaslané až po podpise zmluvy s TJ Štart Dunajov 

 

- p. Fojtíková požaduje vyčistenie kanálu u Červených a osadenie rúry cez súkromné pozemky 

 

- p. Fojtík – zaslať   upozornenie majiteľom susedných pozemkov p. Fojtíkovej  o povinnosti kosenia 

 

- Mgr. Brodňanová : 

-  kanál  vedúci okolo Radovej zástavby  sa pravidelne udržuje 

- informovala prítomných o priebehu výberového konania na post  riaditeľa ZŠ s MŠ Dunajov, kde bola 

zvolená Mgr. Alena Kinierová 

 

 

K bodu 5. Určenie volebného obvodu, počet poslancov a úväzok starostu, pre  voľby do orgánov miestnej 

samosprávy  

        

Uznesenie č. 17/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje  

- podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,    v obci 

Dunajov bude - jeden volebný obvod  a v ňom sa bude voliť  7 poslancov ,  pre  

voľby do orgánov miestnej samosprávy, na volebné obdobie 2022-2026 

 

 

Hlasovanie:       za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                         Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

 

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 18/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje  

 

-   100 % úväzok starostu na základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) v 

znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie v  rozsah výkonu jeho funkcie 

v obci Dunajov  vo  voľbách do orgánov miestnej samosprávy, na volebné obdobie  

2022-2026 

 

Hlasovanie:       za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                        Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 6.   Audítorská správa a Konsolidovaná výročná správa  obce Dunajov za rok 2021 

 

- účtovníčka obce predložila prítomným audítorskú správu a konsolidovanú výročnú 

správu  obce Dunajov za rok 2021 

 

Uznesenie č. 19/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

 berie na vedomie  

- audítorskú správu a konsolidovanú výročnú správu  obce Dunajov za rok 2021 

 

Hlasovanie:      za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                      Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 7.   Plnenie rozpočtu 

 

- plnenie rozpočtu k 30.06. 2022 prítomným predložila účtovníčka obce, tvorí prílohu zápisnice 

     

Uznesenie č. 20/2022 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

berie na vedomie 

 

- plnenie rozpočtu k 30.06. 2022 

 

Hlasovanie:        za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                        Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

                            

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

 



 

K bodu 8. Zmeny v rozpočte obce Dunajov v roku  2022 

        -    zmeny v rozpočte predložila účtovníčka obce, tvoria  prílohu zápisnice 

            

Uznesenie č. 21/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

schvaľuje  

 

- 2.   zmenu rozpočtu obce Dunajov 

 

V zmysle  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Obec Dunajov 

pristupuje k 2. zmene  rozpočtu obce  rozpočtovým opatrením č.2. Zmeny sú  vypracované na základe reálnych potrieb 

obce. Oproti predloženým  zmenám  v rozpočte obce poslanci OZ zmenili úpravu rozpočtu. V bežných výdavkoch sa 

2 000 € uberie v časti  dotácia na šport a finančné prostriedky vo výške 2 000€ sa použijú na kapitálové výdavky- 

splátka za  vybudovanú terasu s prístreškom pri budove vo vlastníctve obce - Dunajov č. 66. 

 

 

 

 

Rozpočet 

schválený  

na rok 2022v € 

Rozpočet po1 . 

zmene rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Rozpočet po 2 . 

zmene rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Bežné príjmy 841 449,00 846 449,00 868 082,58 

Kapitálové príjmy    

Finančné operácie 

príjmové  

40 000,00 76 762,10 76 762,10 

Bežné príjmy RO – ZŠ 

s MŠ 

5 800,00  5 800,00 5 800,00 

Bežné príjmy 

stravovací účet ŠJ 

10 000,00  10 000,00 10 000,00 

Príjmy spolu 897 249,00 939 011,10 960 644,68 

 

 

Rozpočet  

schválený  

na rok 2022 v € 

Rozpočet po 1. 

zmene rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Rozpočet po 2. 

zmene rozpočtu na 

rok 2022 v € 

Bežné výdavky 360 502,00 374 264,10 393 179,68 

Kapitálové výdavky 85 000,00 108 000,00 110 300,00 

Finančné operácie 

výdavkové 

139 103,00 139 103,00 139 103,00 

Bežné a KV  výdavky 

RO – ZŠ s MŠ 

302 644,00 307 644,00  308 062,00  

Bežné výdavky 

stravovací účet ŠJ 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Výdavky spolu 897 249,00 939 011,10 960 644,68 

 

Hlasovanie:       za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                       Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

                            

 

Uznesenie bolo  prijaté. 

            

 K bodu 9.   Rôzne 

                   
- p.  starostka podala návrh na základe ohliadky budovy Dunajov č. 66  poslancami obecného zastupiteľstva , 

aby sa odkúpila vybudovaná terasa pri  budove Dunajov  č.66, ktorá je poskytnutá na prenájom.  

 

Uznesenie č. 22/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 



 

 

 

schvaľuje  

 

-  odkúpenie vybudovanej  terasy pri  budove Dunajov  č.66. Obec Dunajov na základe kúpnej zmluvy 

a vystavenej FA  firmou Vando, s.r.o  v sume  6 000 €,  odkúpi od predchádzajúceho nájomcu Vando, s.r.o.  

vybudovanú terasu s prístreškom  v troch splátkach, kde posledná splátka bude uhradená do 30.06.2023  

 

   Hlasovanie:        za: 5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                       Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

 

proti :                                                 

                            zdržal sa:                                

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

- p.  starostka podala návrh o zriadenie vecného bremena a práva prechodu na základe ohliadky, ktorú vykonali 

poslanci obecného zastupiteľstva,  vo veci  prístupu k pozemkom Ing. Františka Sýkoru okolo chaty pri 

Lyžiarskom vleku  

 

Uznesenie č. 23/2022   

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Dunajov 

 

neschvaľuje  

 

-   po ohliadke na tvare miesta zámer o zriadenie vecného bremena a práva prechodu  na obecnom pozemku.  

Jedná sa o  pozemok obce  pri Lyžiarskom vleku,  nachádza sa v lokalite Rieka.  

 

   Hlasovanie:     za:  

proti :                                                 

                            zdržal sa:  5  poslanci  -  Vladislav Brisuda, Jarmila Brisudová, Mgr. Jarmila Brodňanová,   

                                                       Miroslav Fojtík, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,        

                              

                            nehlasovali:                            

                           neprítomní pri hlasovaní:    

    

Uznesenie nebolo  prijaté. 

 

- starostka obce informovala o podpísanej zmluve s PPA vo veci dotácie  a o príprave projektovej 

dokumentácie cestou SEVAK Žilina na odkanalizovanie obce Dunajov  

 

 

K bodu 10.   Záver  

 

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

predpismi. 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila  rokovanie  OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.15 hod. 

Zapísal/(a): Dana Šimaliaková 

 

 

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

                                                                                                               Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                                      starostka obce 

 

Overovatelia: Ing. Ľudmila Macurová PhD.        

                        Mgr. Jarmila Brodňanová 


