
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  30.03.2011.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:            

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Správa o hospodárení za rok 2010 

5. Záverečný účet obce za rok 2010 

6. Volebný program obce na rok 2011 

7. Zlúčenie ZŠ a MŠ Dunajov 

8. Voľba kontrolóra obce 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Prijatie uznesení 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 predchádzajúcich zasadnutí previedla overovateľka zápisníc Mgr. 

Jarmila Brodňanová. Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková, pracovníčka  OcÚ. 

Overovateľmi zápisnice boli schválení : Vladislav Brisuda, Jaroslav Brodek. 

 

K bodu č. 3 

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

                                                                          člen: Mgr. Milan Chlasták 

                                                                          člen: Mgr. Lenka Vrábľová 

 

K bodu č. 4 

So správou o hospodárení obce za rok 2010 prítomných oboznámila účtovníčka obce. Tvorí 

prílohu zápisnice.   

 

K bodu č. 5 

Účtovníčka obce predložila Záverečný účet obce za rok 2010. Tvorí prílohu zápisnice.  

 

K bodu č. 6 

S volebným programom obce pre rok 2011 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

K bodu č. 7 

O postupe pri zlúčení ZŠ s MŠ Dunajov prítomných informovala predsedníčka komisie 

školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu Mgr. Jarmila Brodňanová. Dňa 30.03.2011 boli do 

Školskej rady doplnení členovia z radov rodičov, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov.  



K bodu č. 8 

O otvorení obálok na kontrolóra obce prítomných oboznámil Ing. Pavol Valárik, ktorý 

konštatoval, že boli doručené štyri obálky. Zápis z otvárania obálok tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci OZ na zasadnutí nevybrali žiadnu z uchádzačiek na funkciu kontrolóra obce. 

Opätovný výber sa uskutoční prostredníctvom oznamu v regionálnej tlači a na internetovej 

stránke obce.  

 

K bodu č. 9 

- žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy – Soňa Pijáková, Dunajov 332/13 

- žiadosť o pridelenie 1- izbového bytu – Stanislav Chilý, Dunajov 199 

- žiadosť o výmenu bytu – Tomáš Kafún, Dunajov 328/3 

- LPS Dunajov – Ing. Milan Čičman, Dunajov 259 – žiadosť o poskytnutie garáže na 

traktor 

- žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule na lávku pre peších ponad cestu I/75 – Pavol 

Húšťava, Sládkovičova 1223/13, Kysucké Nové Mesto 

- majetkové priznanie riaditeľky ZŠ a MŠ Dunajov – Mgr. Marty Pukalíkovej 

- informácia o podaných žiadostiach obce na Eurofondy 

- poďakovanie neziskovej organizácie Pomocný anjel za zbierku šatstva 

- informácia o zaslaní žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov OcÚ Ochodnica 

na cestu III /001160 

  

K bodu č. 10 

Ing. Martin Švaňa : 

- odstránenie kameňov okolo ciest  

- osadenie odpadkového koša pri autobusovej zástavke u Magátov 

Mgr. Lenka Vrábľová : 

- riešenie garáže Moniky Baltiarovej na verejnom priestranstve v Rieke 

 

K bodu č.11 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté. 

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

 

 

     

 d. a. h. 

 

Overovatelia: Vladislav Brisuda  

                       Jaroslav Brodek 

 

 

                                                                                Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

Zapísala: Dana Šimaliaková 


