
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  14. 12. 2011.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

            1. Otvorenie zasadnutia          

 2.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ   

 3.  Správa o činnosti ZPOZ     

            4.  Správa o činnosti športových oddielov   

            5.  Správa o činnosti OcÚ za rok 2011                   

            6.  Návrh VZN pre rok 2012     

7.  Návrh rozpočtu obce pre rok 2012 - 2014                

   8.  Návrh plánu úloh OZ pre rok 2012    

             9.  Návrh plánu úloh pre rok 2012 -   komisia výstavby a ŽP             

            10.  Návrh plánu úloh  pre rok 2012 – komisia   sociálno- zdravotná, športovo- kultúrna 

           11. Návrh plánu úloh komisie finančnej  pre rok 2012                         

           12. Rôzne 

 13. Diskusia 

 14. Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

K  bodu č. 1 

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že sú prítomní všetci  

poslanci, a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať. 

 

K  bodu č. 2 

Kontrolu plnenia uznesení z posledných zasadnutí previedol overovateľ zápisnice p. Jaroslav 

Brodek, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo neuplynula doba ich splnenia. 

   

Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková, pracovníčka  OcÚ. 

Overovateľmi zápisnice boli schválení :Mgr. Lenka Vrábľová, Vladislav Brisuda 

Do návrhovej komisie bol schválený za predsedu: Ing. Pavol Valárik 

                                                                člen: Ing. Martin Švaňa 

                                                                člen: Jaroslav Brodek 

K bodu č. 3 

So správou o činnosti ZPOZ-u za rok 2011 prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti športových oddielov za rok 2011 predniesol p. Jaroslav Brodek. Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

So správou o činnosti OcÚ za rok 2011 oboznámila starostka obce Mgr. Milada Chlastáková. 

Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu č. 6 



S návrhom  VZN obce Dunajov pre rok 2012 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 7 

Návrh rozpočtu obce Dunajov pre roky 2012 – 2014 predniesla účtovníčka obce. Tvorí 

prílohu zápisnice. OZ v Dunajove doporučilo starostke obce Dunajov o zvolať na deň 

28.12.2011 mimoriadne zastupiteľstvo k rozpočtu obce Dunajov na roky 2012 – 2014. 

 

K bodu č. 8. 

Návrh plánu úloh OZ  pre rok 2012 prezentovala starostka obce. Tvorí prílohu  zápisnice. 

 

K bodu č. 9 

Návrh plánu komisie výstavby a ŽP pre rok 2012  predložil Ing. Pavol Valárik. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 10 

Návrh plánu úloh komisie   sociálno- zdravotnej, športovo- kultúrnej na rok 2012  prítomným 

prečítala Mgr. Jarmila Brodňanová. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 11 

Návrh plánu finančnej komisie pre rok 2012 predložil Ing. Martin Švaňa. 

 

K bodu č. 12  

- žiadosť Ing.  Martina Košša, o  odkúpenie časti obecného pozemku CKN 575/20 

- žiadosť Ing. Petra Kubánka, Dunajov 334 o informáciu týkajúcu sa cesty do Palúchov 

- žiadosť František Ďuroška, Dunajov 48, o predbežný súhlas k výstavbe chaty 

v extraviláne obce Dunajov  

- informácia o podaní žiadosti na Povodie Váhu – zábrany na rieke Kysuci  

- informácia o podaní žiadosti na Lesy SR, cesta do osady Rieka 

- konsolidačná výročná správa Obce Dunajov za rok 2010 

- audit Obce Dunajov za rok 2010 

- zriadenie  inventarizačných komisií 

- informácia o uznaní dlhu v prospech firmy TEMPRO Čadca – ČOV pri ZŠ 

 

 

K bodu č. 13 

-  upozornenie cestou  MR o zákaze strieľania pyrotechniky 

- zverejnenie zoznamu neplatičov v zmysle zákona 

- zverejnenie separovaného zberu na 1. polrok 2012 na internetovej stránke obce 

 

 

K bodu č. 14 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.  

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

predpismi.  

Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní zastupiteľstva a OZ ukončila. 
 

 

   

 d. a. h. 



 

Overovatelia:  Mgr. Vrábľová Lenka  

                                Vladislav Brisuda 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

 

Zapísala: Dana Šimaliaková 


