Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dunajov,
konaného dňa 26.02.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce
Poslanci : Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek , Ing. Ľudmila Macurová PhD.,
Ing. Martin Švaňa

Neprítomná:
Ďalší prítomní: Dana Šimaliaková - zam. obce, Bc. Natália Macurová – zam. obce, Jana Tvaružková –
kontrolórka obce , p. František Ďuroška, p. Dominika Ďurošková, p. Stanislav Šidlík, Bc. Dana Brňaková,
Ing. Martin Mečár, Bc. Juraj Mičian
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení
4.
Interpelácie
5.
Správa o činnosti MĽK za rok 2019
6.
Správa o činnosti DHZ za rok 2019
7.
Správa o činnosti obce za rok 2019
8.
Volebný program obce na rok 2020
9.
Rôzne
10. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce. Privítala všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je všetkých sedem a OZ je uznášania schopné.
Starostka oboznámila poslancov OZ s návrhom poslancov OZ - Ing. Kubánka, Ing. Švaňu a p. Damaškovej vo veci
zmeny v programe OZ
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: p. Vladislav Brisuda, p. Mária Damašková
Návrhová komisia:
Ing. Martin Švaňa, Ing. Ľudmila Macurová PhD., Mgr. Milan Chlasták.,
Zapisovateľka:
Dana Šimaliaková
Hlasovanie:

za: 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie:

za: 4 poslanci - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Ľudmila Macurová PhD.,
proti : 3 poslanci - Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa
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. Správa o činnosti MĽK za rok 2019
6. Správa o činnosti DHZ za rok 2019
7. Správa o činnosti obce za rok 2019
8. Volebný program obce na rok 2020
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z posledného obecného zasadnutia OZ
Predložila kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že úlohy sú splnené
Uznesenie č. 1/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
-

informáciu o plnení uznesení z posledných zasadnutí OZ

za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek ,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

Hlasovanie:

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 4. Interpelácie
Písomná interpelácia od poslancov: Mária Damašková, Ing. Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa
1.
2.

3.

4.

Žiadame starostku o predloženie dokumentu Štatút obce Dunajov
- starostka Štatút obce Dunajov predložila
Žiadame starostku predloženie dokumentu: Organizačný poriadok Obecného zastupiteľstva
Dunajov.
- starostka predložila Rokovací poriadok OZ
Žiadame pani starostku o poskytnutie podrobnejších informácii o projekte odkanalizovania obce
Dunajov (Aglomerácia 4 obci):
a. Stav a priebeh rokovaní s okolitými obcami,
b. Aktuálny stav projektu a nutné zmeny v projekte,
c. Vyčíslenie nákladov zaplatených obcou za projekt k dátumu konania zastupiteľstva
(26.2.2020),
d. Harmonogram a plán ďalšieho postupu a rokovaní,
e. Aký ja zámer s kanalizáciou v časti U Matuškov?
- zúčastnila som sa rokovania OZ v Kysuckom Lieskovci, ďalej rokovania
so starostami obce Ochodnica, Kysucký Lieskovec
- projekt bol vypracovaný 2008-2010, treba ho aktualizovať
- náklady činili na spracovanie projektu 31 508, 03 €
- harmonogram neviem určiť
kanalizácia u Matúškov bude pokračovaním odkanalizovania časti Blažkov
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii ohľadom plánovanej výstavby cyklotrasy
Dunajov – Ochodnica – Žilina:
a. Predstavenie zámeru cyklotrasy,
b. Predstavenie ďalšie postupu pri príprave projektu,
c. Náklady obce na prípravu projektu,
d. Odhadované náklady na výstavbu Cyklotrasy na území obce?
- zúčastnila som sa rokovania 9.9.2019 na VÚC Žilina

trasa povedie medzi miestnou komunikáciou Dunajov – Ochodnica a riekou
Kysuca
- zámer cyklotrasy zabezpečuje ŽSK, aký bude ďalší postup nie je mi známy
- náklady na výstavbu cyklotrasy pre obce Dunajov nie sú mi známe
Žiadame pani starostku o poskytnuté informácii o postupe prác na projekte rekonštrukcia
vodovodu SEVAK etapa 1 za rok 2019 a informácii o etape 2 na rok 2020.
- rekonštrukcia vodovodu do osady Rieka – I. a II. etapa čo sa týka pokládky potrubia
a prepojenia, sú už odrealizované. V roku 2020 bude potrebné upraviť MK
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii o priebehu prác na projekte Nadstavba budovy
materskej školy za rok 2019 a ďalšom postupe prác v roku 2020.
- práce na Nadstavbe MŠ postupujú podľa harmonogramu prác
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii ohľadom projektu Zatepľovanie Kultúrneho
domu – fáza II a o priebehu výberového konania na zhotoviteľa.
- projekt bol podaný cestou MAS Bystrická Dolina – dotácia predstavuje výšku
24 042,41€ s DPH a celkový rozpočet je 35 587,95 € s DPH
- VO zabezpečoval Ing. Moravčík, boli zapojené 4 firmy, vyhralo Tempro Čadca
s najnižšou ponukou
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii ohľadom projektu cyklo-odpočívadiel a o
priebehu výberového konania na zhotoviteľa.
- Projekt Tvorba zelene prvky drobnej architektúry, prístrešok, chodník pri
cyklotrase bol podaný cestou MAS Bystrická Dolina. Výška dotácie je
26 972,60 € s DPH, celkové náklady 38 805,45 € s DPH
- VO zabezpečoval Ing. Moravčík, boli zapojené 4 firmy, vyhralo Tempro Čadca
s najnižšou ponukou
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii ohľadom projektu Výstavby Wifi siete v obci a o
priebehu výberového konania na zhotoviteľa.
- WIFI sieť projekt v obci je za 16 059,47 € s DPH
- VO zabezpečoval Ing. Moravčík, boli zapojené 2 firmy, vyhralo TES Media
Žilina s najnižšou ponukou
Predloženie informácie a vyúčtovanie o všetkých projektoch, ktorým bola za rok 2019 poskytnutá
dotácia na základe VZN 02/2009 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Dunajov.
- v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu obce Dunajov
v roku 2019 poskytnuté a zúčtované :
7 000,- € - TJ Štart Dunajov
3 200,- € - DHZ Dunajov
450,- € - eRko Dunajov
Žiadame pani starostku o informáciu o priebehu rokovaní a hľadaní novej zberovej spoločnosti na
zber triedeného odpadu v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, po oznámení, že obec
Krásno nad Kysucou chce ukončiť spoluprácu s obcou.
- nemáme oficiálnu výpoveď z Krásna nad Kysucou. Rokovala som s Ing.
Kováčom a Ing. Belákom ohľadom zberu triedeného odpadu, kde bol z ich
strany vyslovený súhlas s odvozom separu od roku 2021
Žiadame pani starostku o podrobnejšie informácie ohľadom dodatku č. 3 k zmluve medzi obcou
a spoločnosťou NATUR-PACK ohľadom triedeného zberu v obci.
- v dodatku č. 3 s NATUR- PACOM je uvedený zber separu napr. 7 x plasty,
preverila sa to u p. Datka a on mi vysvetlil, že je to na základe množstva
odvezeného odpadu v roku 2019 . S Mestom Krásno nad Kysucou sme sa
dohodli, že budeme v zbere pokračovať tak, ako je to v rozpise
Žiadame pani starostku o poskytnutie informácii ohľadom poskytovania poštových služieb na
obecnom úrade (Obec Povina spúšťa danú službu od 1.3.2020.
- zúčastnila som sa rokovania s námestníčkou Slovenskej pošty Banská Bystrica
ohľadom poskytovania poštových služieb obcou. Všetky služby poskytuje
doručovateľka. Občania sú spokojní. Pracovníci obce nezoberú na seba
zodpovednosť pri preberaní finančných hotovosti, listových zásielok. Pošta
bola zrušená nie na základe počtu obyvateľov, ale na základe nízkeho počtu
doručených a odoslaných zásielok – 69 / deň
-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Mgr. Brodňanová
– informácia o činnosti rady školy, testovanie žiakov, podané projekty školou
Dominika Ďurošková
– informácia o podanej žiadosti o pridelenie bytu
Bc. Natália Macurová
-

informácia o zaslanej odpovedi na list ohľadom žiadosti o byt, predloženie
zoznamu žiadateľov o byt, kde je Dominika Ďurošková

-

nespokojnosť s postupom obce pri pridelení bytu jeho dcére

František Ďuroška
Mgr. Chlastáková
- upozornila p. Ďurošku na nevhodné správanie
Stanislav Šidlík
-

dotazoval sa ohľadom parametrov prístupovej cesty k jeho rodinnému domu

K bodu 5. Správa o činnosti MĽK za rok 2019
- správu o činnosti MĽK za rok 2019 prítomným predložila Bc. Dana Brňaková, tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
Hlasovanie:

správu o činnosti MĽK za rok 2019

za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek ,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

Uznesenie bolo prijaté.

o 17.20 sa na rokovanie OZ v Dunajove dostavil p. Brodek
o 17.25 bolo rokovanie OZ prerušené starostkou obce na 10 minút
o 17.35 rokovanie OZ pokračovalo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------K bodu 6. Správa o činnosti DHZ za rok 2019
- správu o činnosti DHZ za rok 2019 prítomným prečítal Ing. Matrin Mečár, tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
Hlasovanie:

správu o činnosti DHZ za rok 2019

za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, 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 2019
- správu o činnosti obce za rok 2019 prítomným prečítala starostka obce Mgr. Milada Chlastáková, tvorí prílohu
zápisnice
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
berie na vedomie
-

správu o činnosti obce Dunajov za rok 2019

za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek ,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa

Hlasovanie:

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Volebný program obce na rok 2020
Písomné pripomienky k Návrhu Volebného programu obce na rok 2020 od poslancov: Mária Damašková, Ing.
Peter Kubánek, Ing. Martin Švaňa
1. Vyhodnotenie volebného programu za rok 2019:
a. Ktoré body sa nepodarilo splniť a prečo?
- podarilo sa splniť všetko okrem prístrešku pre cyklistov – čakali sme na výzvu
z MAS
b. Ktoré práce boli spravené nad rámec volebného programu na rok 2019
- vyspravenie drťou MK od Vojtka, oprava chodníka do Matúškov
c. Novinky a vylepšenia v systéme separovaného zberu. Slabé stránky a návrhy na zlepšenie za rok
2019?
- zakúpenie 1100 l kontajnerov na separovaný zber, zabezpečenie kompostérov
d.

Slabé stránky a návrhy na zlepšenie v zabezpečovaní zimnej údržby za rok 2019?
– zimná údržba bola dostatočne zabezpečená

e.

Úprava a údržba verejných priestranstiev?
- pravidelné kosenie, čistenie rigolov, zber odpadkov
Informácie o stave investičných aktivít:
1. SEVAK - 1 etapa v Rieke
2. SSE - NN siete do Mekyňov
3. Nadstavba materskej školy
- odpovedané v interpelácií, SSE – NN sieť do Mekyňov je skolaudovaná

f.

2.

Volebný program na rok 2020:
a. Aké zmeny a novinky sa plánujú pre zimnú údržbu na rok 2020/21?
- žiadne
b. Úprava svahu na cintoríne?
- svah od kaplnky spevniť výsadbou okrasných kríkov
c. Parkovisko pri bytovke 317, Ako bude zabezpečenie proti neodtekaniu dažďovej vody
(zamedzenie vzniku veľkých mlák a ľadových plôch)?
- parkovisko bude vyasfaltované so zabezpečeným spádom na odtekanie dažďovej
vody
d. Plánujú sa aj ďalšie parkoviska v obci:
1. Pri radovej zástavbe (horná aj dolná časť ) z dôvodu zákazu státia na ceste,

- nie, obec tam nemá pozemky
2. Parkovisko pod kopcom do Potoka,
- tento rok nie
3. Parkovisko v Sihoti, pri bytovkách.
- je dostatok parkovacích plôch v Sihoti, vyasfaltovanie sa bude realizovať podľa
finančných prostriedkov obce
e.
f.
g.

h.

i.

3.

Separovaný zber, aké novinky sa plánujú pre rok 2020 a výhľadovo na ďalšie roky?
- žiadne
SEVAK, 1. Etapa. Kedy bude 2. Etapa a čo zahŕňa?
- Odpovedané v intérpelácií
Úprava a údržba verejných priestranstiev v obci:
- už odpovedané
1. Plánuje sa úprava verejného priestranstva pri vleku, pri nábreží rieky Kysuca
(miesta na sedenie, verejne ihriska pre deti, ...)?
- kosenie je zabezpečené
Osvetlenie neosvetlených lokalít:
1. Od bytoviek ku rieke (autobusová zastávka)
2. Zahustenie osvetlenia do Palúcha
- Odpovedala som na minulom zasadnutí OZ
Oprava chodníka do Matuškov
– chodník bol opravený v roku 2019

Rozvoj obce:
Má obec pripravenú víziu ako zabezpečiť rozvoj obce v dlhodobom horizonte (nad rámec volebného
obdobia) v súlade s územným plánom obce? – nie, všetko závisí od finančných prostriedkov
a. Počet obyvateľov v obci klesá, zrušená pošta.
- zrušenie pošty nesúvisí s poklesom obyvateľov
b.
c.

d.
e.

f.

Stúpa počet deti študujúcich mimo obce , 1. až 4. Ročník
- je päť rodičov, ktorí dávajú deti mimo našu ZŠ, čo ja nemôžem ovplyvniť
Mladý ľudia odchádzajú bývať preč:
1. Nedostatok voľných pozemkov s inžinierskymi sieťami pripravenými na
individuálnu bytovú výstavbu – inžinierske siete k IBV si zabezpečuje každý na
vlastné náklady
2. Chýbajúce nájomné byty s vyšším štandardom bývania
- obec Dunajov na počet obyvateľov má najviac nájomných bytov v rámci
Slovenska
Projekty na výzvy v aktuálnom programovom období ?
- Obec Dunajov reaguje na každú výzvu, už v roku 2020 – 5 podaných žiadostí
Rozvojové projekty pre nové programové obdobie z EU fondov na roky 2021-27:
i. Vznik rady partnerstiev na regionálnej úrovni do marca 2020 – obec je zapojaná do
Euroregiónu Beskydy, MAS Bystrickej Doliny
ii. Pripraviť projekty v rámci rady do konca roku 2020
- už som pripravené projekty predstavila
Informovanosť občanov o dotačných programoch na zateplenie rodinných domov (výmena okien)
a na výmenu kotlov za nízko emisné (VUC a obce).
- každý občan rieši individuálne

- Volebný program Obce Dunajov na rok 2020 prítomným prečítala starostka obce Mgr. Milada
Chlastáková, tvorí prílohu zápisnice
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
schvaľuje
-

volebný program obce Dunajov na rok 2020

za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek ,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa

Hlasovanie:

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. Rôzne
-

účasť starostky na rokovaní ohľadom kanalizácie s obcami Ochodnica, Kysucký
Lieskovec, Lodno

Uznesenie č. 6/2020 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajov
schvaľuje
-

odkanalizovanie obce Dunajov a účasť starostky obce na rokovaniach ohľadom
kanalizácie s obcami Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno

Hlasovanie: za 7 poslancov - Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová, Mária Damašková,
Mgr. Milan Chlasták, Ing. Peter Kubánek ,
Ing. Ľudmila Macurová PhD., Ing. Martin Švaňa
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Záver
Kontrolórka obce konštatovala, že prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi a právnymi
predpismi.
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.35 hod.
Zapísal/(a): Dana Šimaliaková

....................................................
Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Overovatelia: p. Vladislav Brisuda
p. Mária Damašková

