
Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce 

Dunajov, konaného dňa 28.11.2022 

 

Prítomní: Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce 

Jaroslav Brodek, novozvolený starosta obce 

Poslanci: Vladislav Brisuda, Peter Červený Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. 

Martin Švaňa, Mgr. Jaroslava Štrbová 

Neprítomní: Mgr. Lenka Vrábľová – PN 

  Jana Tvarúžková – kontrolórka obce - PN 

Ďalší prítomní:  p. František Ďuroška,  p. Peter Jakubec, p. Viera Stupavská, Mgr. Jarmila Brodňanová 

 

Program: 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva    

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie starostu 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia     

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

8. Určenie platu starostu 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Mgr. Milada Chlastáková. 

Vedením zápisnice bola poverená Mgr. Jaroslava Štrbová. 

Overovateľmi zápisnice boli schválení: p. Mária Damašková, p. Peter Červený 

 



K bodu 2. Oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

S výsledkom volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 29.10.2022 oboznámila predsedníčka 

miestnej volebnej komisie Mgr. Jarmila Brodňanová, ktorá konštatovala, že za starostu obce Dunajov 

bol zvolený p. Jaroslav Brodek. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli vo voľbách do orgánov 

samosprávy obce, konaných dňa 29.10.2022 zvolení:  Vladislav Brisuda, Peter Červený, Mária 

Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa,  Mgr. Jaroslava Štrbová, Mgr. Lenka Vrábľová 

 

K bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

Starosta obce  sľub prečítal a svojím podpisom pod sľub starostu potvrdil, že so sľubom súhlasí. 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie novozvolenému starostovi odovzdala osvedčenie za starostu. 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zatupiteľstva 

P. Mária Damašková prečítala sľub poslanca, ktorí novozvolení poslanci svojím podpisom potvrdili 

a predsedníčka miestnej volebnej komisie im odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva v Dunajove.  

 

K bodu 5. Vystúpenie starostu 

Starosta obce poďakoval za dôveru prejavenú v komunálnych voľbách a zablahoželal novozvoleným 

poslancom. Poďakoval sa bývalej starostke Mgr. Milade Chlastákovej za jej doterajšiu prácu v obci. 

A poprosil poslancov obecného zastupiteľstva, aby konali v prospech obce a občanov.  

 

K bodu 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Starosta obce predniesol zmenu programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu, volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva    

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie starostu 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia     

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 



8. Určenie platu starostu 

9. Menovanie zástupcu starostu obce 

10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce 

11. Diskusia 

12. Záver 

Uznesenie č.35 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.  

Hlasovanie:  za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda, Peter Červený, Mária Damašková, Ing. Peter                  

Kubánek, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Jaroslava Štrbová 

 Proti: 

 Zdržali sa: 

 Nehlasovali: 

 Neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce poveril poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta,ods.5 tretia veta ods. 6 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení, p. Máriu Damaškovú 

Hlasovanie:  za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda, Peter Červený, Mária Damašková, Ing. Peter                  

Kubánek, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Jaroslava Štrbová 

  Proti: 

  Zdržali sa: 

  Nehlasovali: 

  Neprítomní pri hlasovaní: 

Uznesenie č.36 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje p. Máriu Damaškovú  zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 8. Určenie platu starostu 

Starosta obce navrhol, aby plat starostu, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárske a zákonom určeného násobku podľa obyvateľov bol  základný, bez 

navýšenia.  

 



 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov 

Určuje  

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov bude základný mesačný plat starostu /súčin 

priemernej mzdy a násobku podľa počtu obyvateľov/ 

Hlasovanie:  za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda, Peter Červený, Mária Damašková, Ing. Peter                  

Kubánek, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Jaroslava Štrbová 

  Proti: 

  Zdržali sa: 

  Nehlasovali: 

  Neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu 9. Menovanie zástupcu starostu obce 

Starosta obce menoval za zástupcu starostu obce Dunajov Ing. Petra Kubánka.  

Uznesenie č.38 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov  

Berie na vedomie 

Vymenovanie Ing. Petra Kubánka za zástupcu starostu obce Dunajov. 

 

K bodu10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu obce 

Starosta obce navrhol, aby plat poslanca Obecného zastupiteľstva bol vo výške 28 eur za 1 zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva a plat zástupcu starostu obce vo výške 500 eur za polrok. 

Uznesenie č.39 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov 

Schvaľuje  

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva na základe návrhu starostu obce: 

Poslanec – 28 eur za 1 zasadnutie 

Zástupca starostu obce – 500 eur za polrok. 

Hlasovanie:  za 6 poslancov  - Vladislav Brisuda, Peter Červený, Mária Damašková, Ing. Peter                  

Kubánek, Ing. Martin Švaňa, Mgr. Jaroslava Štrbová 

  Proti: 



  Zdržali sa: 

  Nehlasovali: 

  Neprítomní pri hlasovaní: 

 

K bodu 11. Diskusia 

P. Peter Jakubec 

Požiadal o opravenie a údržbu schodov do Matúškov. 

Vyjadrenie: 

V priebehu obdobia jar – leto sa bude stav schodov riešiť. V zimnom období tam bude umiestnený 

kontajner s posypom a bude poverená osoba, ktorá bude zodpovedná za posyp. 

P. Damašková 

Informovala sa o osvetlení obce, nakoľko občania nie sú spokojní s časom osvetlenia /niekedy sa 

nesvieti v podvečerných hodinách a niekedy sa svieti zbytočne ráno, keď je už svetlo/ 

Vyjadrenie: 

Firma, ktorá zastrešovala osvetlenie obce skrachovala, odovzdala notebook, ktorým sa ovláda časový 

spínač svietenia. Pán Damaška musí ručne zapínať a vypínať osvetlenie. V priebehu 49. týždňa sa bude 

problém riešiť.  

P. Viera Stupavská 

Informovala, že v  miestnej časti Potok – urbárske združenie, ktoré zastupuje pán Pavol Macura, 

zdevastovali obecnú cestu, urobili si tam skládku dreva, premiestnili  veľkokapacitný kontajner na 

nevhodné miesto. 

Vyjadrenie: 

P. Pavol Macura bude upovedomený o danej veci a obec bude trvať na tom, aby sa všetko dalo do 

pôvodného stavu.  

P. Peter Kubánek 

Chcem sa informovať ako sú pokryté energie v obci. 

Vyjadrenie: 

Energie boli pokryté do 30.11.2022, nie sú zazmluvnené ceny, napriek tomu nehrozí odstavenie energií 

P. Martin Švaňa 

Chcem sa informovať, či sú na obecnom účte peniaze na odstupné a preplatenie dovolenky bývalej 

starostke Mgr. Milady Chalástákovej 

Vyjadrenie: 

Peniaze na obecnom účte sú na odstupné a preplatenie dovolenky bývalej starostky Mgr. Milady 

Chlastákovej. Odstupné starostu je upravené v ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 



predpisov, ktoré znie: „Po zániku mandátu starostu z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí 

starostovi odstupné z rozpočtu obce vo výške päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak 

vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. „ 

P. Milade Chlastákovej bude vyplatené odstupné vo výške 20 521,74 eura. 

P. Jaroslava Štrbová 

Budú sa konať v obci nejaké predvianočné akcie? 

Vyjadrenie: 

11.12.2022 bude v kultúrnom dome Mikulášska akcia pre deti, 

17.12.2022 bude pred kultúrnom domom kapustnica s vianočným punčom s výťažkom pre Erko 

Dunajov 

P. Peter Červený 

Informoval, že na školskom ihrisku chýbajú futbalové bránky.  

Vyjadrenie: 

Futbalové bránky boli zo školského ihrisko odcudzené. Ale je záujem o zakúpenie nových. 

P. František Ďuroška 

Žiada o odstránenie nádob na separáciu pred železničnou stanicou, nakoľko ohrozujú účastníkov 

cestnej dopravy.  

Vyjadrenie: 

Nádoby na separáciu budú odstránené a použité na inom mieste. Plánuje sa navýšiť počet nádob na 

separáciu a to predovšetkým v miestnej časti Matúškov a v Rieke.  

P. starosta 

Rozdelenie obvodov a vytvorenie komisií bude na ďalšom obecnom zastupiteľstve. Do komisií môžu 

byť nominovaní aj občania obce. Budú vytvorené tieto komisie: finančná, stavebná, školská a kultúrno-

športová komisia, komisia verejného záujmu a poslanci do školskej rady.. 

Obecné zastupiteľstvo sa bude schádzať raz za 2 mesiace, budú pevne stanovené termíny schôdzok 

obecných zastupiteľstiev. Pozvánky sa budú posielať emailom. 

Stránka obce prejde určitým vylepšením a zároveň občania v budúcom roku budú môcť využívať 

aplikáciu v mobilných telefónoch o rôznych oznamoch obce, farských oznamoch a podobne. 

Bude sa aktualizovať zoznam záujemcov o bytové jednotky. 

Zároveň prebehne aktualizácia VZN. 

Zimná údržba zatiaľ nie je zazmluvnená. Budú oslovení viacerí dodávatelia a na základe cenových 

ponúk sa rozhodne o dodávateľovi.  

 

 

 



K bodu 12 Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:25 hod. 

Zapísala: Mgr. Jaroslava Štrbová 

 

 

 

 

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

        Jaroslav Brodek 

          starosta obce 

 

 

Overovatelia: p. Mária Damašková 

            p. Peter Červený   

 

 

 

 


