Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19. 09. 2012.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ 2. Správa o vybavovaní sťažností a pripomienok občanov –
3. Správa o činnosti na úseku výstavby a ŽP 4. Správa o inkase miestnych poplatkov a daní5. Správa o činnosti finančnej komisie 6. Správa o plnení rozpočtu 7. Rôzne
8. Diskusia
9. Prijatie uznesenia a zakončenie

overovateľ zápisnice
kontrolórka obce
predseda komisie
prac. OcÚ
predseda komisie
účtovníčka obce

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že sú prítomní
všetci poslanci, a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať.
Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková, pracovníčka OcÚ.
Overovateľmi zápisnice boli schválení: Mgr. Jarmila Brodňanová, Mgr. Milan Chlasták
Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: p. Jaroslav Brodek
člen: Ing. Martin Švaňa
člen: Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledných zasadnutí previedol overovateľ zápisnice
p. Vladislav Brisuda, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo neuplynula doba ich
splnenia.
K bodu č. 2
So správou o vybavovaní sťažnosti a pripomienok prítomných oboznámila kontrolórka obce.
Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
So správu o činnosti na úseku výstavby a ŽP prítomných informoval predseda komisie.
K bodu č. 4
Správa o inkase miestnych poplatkov a daní prítomných oboznámila pracovníčka OcÚ. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
So správou o činnosti finančnej komisie prítomných oboznámil predseda komisie.
K bodu č. 6
Správu o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2012 prítomným predniesla pracovníčka
obecného úradu. Tvorí prílohu zápisnice.

K bodu č. 7
- informácia o stave cesty do Ochodnice
- informácia o ďakovnom liste pre p. Radoslava Bučkuliaka
- ďakovný list Pomocný anjel za zbierku šatstva
- ďakovný list Diakone Broumov za zbierku šatstva
- ďakovný list Peter Kubánek, za opravu cesty poza Cintorín
- informácia o separovanom zbere v obci Dunajov
- žiadosť - Veroniky Gonščákovej, o prenájom sály v KD, na výučbu tanca pre deti
- žiadosť ZŠ s MŠ Dunajov o zvýšenie príspevku od rodičov v MŠ
- žiadosť – Barbora Kučerová, o prenájom sály v KD, na výučbu zumby
- informácia o vypaľovaní trávy a odpadu
- žiadosť- Mgr. Lenka Vrábľová, o prenájom budovy č. 66
- výpoveď z nájmov obecných bytov a pridelenie nájomných bytov
- prenájom KD – Melánia Červená, Dunajov 239
K bodu č. 8
Ing. Martin Švaňa
- zakúpenie kontajnera na posypový materiál ku ZŠ s MŠ Dunajov
- stav KTR – Eurošport, Očko, Dajto
- osvetlenie nového cintorína
- osvetlenie nadchodu ponad železnicu
- cesta okolo Horeckého
Mgr. Lenka Vrábľová
- postup prác na Dome smútku
Mgr. Milan Chlasták
- predloženie evidencie návštevnosti
prenájom

chaty pri Lyžiarskom vleku a vyúčtovanie za

K bodu č. 9
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
Kontrolórka obce konštatovala, že prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi a právnymi
predpismi.
Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní zastupiteľstva a OZ ukončila.

d. a. h.
Overovatelia: Mgr. Jarmila Brodňanová
Mgr. Milan Chlasták

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala: Dana Šimaliaková

