
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  20. 06. 2012.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 1.  Kontrola  plnenia uznesenia z posledného   zasadnutia         

   2.  Správa o hospodárení obce  za rok 2011, záverečný účet obce  

 3.  Správa o zabezpečení úloh na úseku CO  

 4.  Správa o činnosti DHZ                                      

5.  Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov, plnenie rozpočtu                                                                          

6.  Správa o činnosti komisie školstva, športu   

 7.  Rôzne 

 8.  Diskusia 

 9.  Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

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: p. Vladislav Brisuda, Mgr. Lenka Vrábľová 

Do návrhovej komisie bola schválená za predsedu: Mgr. Jarmila Brodňanová 

                                                                člen: Mgr. Milan Chlasták 

                                                                člen: p. Jaroslav Brodek 

 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z    posledných    zasadnutí   previedol   overovateľ    zápisnice 

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

splnenia. 

 

K bodu č. 2 

So správou o hospodárení obce a záverečným  účtom   za rok 2011 prítomných oboznámila 

účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

Správu o zabezpečení úloh na úseku CO obce predložil zástupca starostky. 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti DHZ predložil predseda. 

 

 

K bodu č. 5 

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov a  plnenie rozpočtu predniesla riaditeľka ZŠ s MŠ 

Dunajov. Tvorí prílohu zápisnice.                                                                          

 

 

 

K bodu č. 6 

Správu   o činnosti komisie školstva, športu prítomným prečítala predsedníčka komisie. Tvorí 

prílohu zápisnice.     



 

K bodu č. 7 

      -     plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012 

- informácia   o poskytnutí finančných prostriedkov na cestu do osady Rieka 

- vyjadrenie sa k dočasnému a trvalému záberu pre diaľnicu D3 

- ukončenie zmluvy na separovaný zber k 30.9.2012 -  Združenie TKO Semeteš 

- prerokovanie platu starostky obce a kontrolórky obce 

- neschválenie žiadosti na zberný dvor  

- informácie o postupe na odpredaji obecných  pozemkov 

- majetkové priznanie kontrolórky obce 

- dodatok č. 1/2012 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby 

- žiadosť o finančný príspevok DSS – Horelica 

- informácia o neschválení žiadosti z Nadácie VÚB, na výmenu okien v KD 

- žiadosť o odkúpenie pozemku CKN 1580,  Miroslav  Holák, Krásno nad Kysucou 1384 

- zmluva SSE ohľadom podperných stĺpov 

- spoločenská zmluva o vodárenskej spoločnosti k odkanalizovaniu obce 

- zmluva o zbere jedlých olejov 

- zmluva o nájme nebytových priestorov -  Slovenská pošta 

- žiadosti o dostúpenie z nájomných bytov a pridelenie nájomných bytov 

- informácia o ceste do Ochodnice  

 

K bodu č. 8. 

- vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve ohľadom zriadenia samostatného odberného 

miesta -  Beáta Stanková, Dunajov 70 

- cesta do Palúchov  

- informácia Jána Vojtáša ohľadom tanečného krúžku 

 

K bodu č. 09 

Predsedníčka návrhovej komisie predniesla 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: p. Vladislav Brisuda 

                       Mgr. Lenka Vrábľová 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

 

Zapísala: Dana Šimaliaková 


