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Volebný program a ciele obce Dunajov pre rok 2023 
 

Program: obecný úrad 

- Efektívna činnosť orgánov obce s ohľadom na jej maximálnu elektronizáciu a automatizáciu 
procesov. 

- Zvýšenie príjmov obce vymáhaním daňových nedoplatkov . 
- Zriadenie a zabezpečenie chodu komisií pri obecnom zastupiteľstve. 
- V súčinnosti s obecným zastupiteľstvom zabezpečiť kontrolóra obce na nové funkčné 

obdobie s minimálne štvrtinovým úväzkom.  
- Modernizácie vykurovacej sústavy v budove obecného úradu za účelom odstránenia 

poruchových stavov a zníženia nákladov na energie aspoň o 30 %, oprava kanalizácie 
kultúrneho domu. 

- Zvýšiť informačné možnosti smerom k občanom a návštevníkom obce (komunikačná 
aplikácia, sociálne siete, zvýšiť pridanú hodnotu webstránky obce). 

- Nadviazať užšiu vzájomnú spoluprácu so susednými obcami pre zabezpečenie lepších služieb 
pre občanov obce a znížiť náklady obce pri zabezpečovaní služieb občanov. 

Program: cestná doprava a zimná údržba 

- Zabezpečiť zjazdnosť a dostupnosť príjazdových komunikácií v trvalo obývaných oblastiach 
obce. 

- Zabezpečiť zimnú údržbu v žiadanej kvalite a čase. 

Program: školstvo 

- V spolupráci s vedením školy a školskou radou pokračovať v zvyšovaní kvality výchovných a 
vzdelávacích služieb v materskej škole; zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho 
procesu pre žiakov základnej školy a zabezpečenie voľnočasových aktivít. 

- V spolupráci s vedením školy hľadať riešenia na znižovaní prevádzkových nákladov školy. 

Program: kultúra a šport 

- V spolupráci s komisiou pre kultúru a šport nájsť možnosti na zvýšenie kultúrneho 
a športového vyžitia v obci. 

- Podpora futbalového oddielu zameraného na mládež, podpora šachového oddielu a ďalších 
projektov na základe iniciatív občanov. 

- Zistenie technického stavu chaty pri vleku a zváženie jej rekonštrukcie. 

Program: životné prostredie 

- V spolupráci s občanmi lokalizácia nepovolených skládok a ich likvidácia. 
- Pokračovanie v príprave projektu odkanalizovania obce a urýchlenie začiatku je realizácie. 
- Prevencia a osveta pred nelegálnym vypúšťaním odpadov z domových žúmp a septikov. 
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Program: odpadové hospodárstvo 

- Príprava nového spôsobu likvidácie komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou 
a spôsobom overeným praxou v iných obciach (označovanie a váženie zberných nádob). 

- Príprava nového spôsobu zberu triedeného odpadu tak, aby bol viac výhodný pre občanov 
obce, zhustenie a priblíženie zberných nádob na triedený odpad. 

- Spolupráca s mestom Krásno nad Kysucou ohľadom možnosti využitia zberného dvora. 
- Informačná kampaň za účelom zvýšenia úrovne vytriedenia odpadu na 60 %, s výhľadom 

minimalizovať poplatky za skládkovanie odpadu, ktoré budú rapídne narastať.  

Program: verejné osvetlenie 

- Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a zároveň znížiť náklady na jeho 
prevádzku. 

 

 

 

Jaroslav Brodek 
starosta obce 


