Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28. 03. 2012.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ
3. Správa o činnosti MĽK
4. Správa kontrolórky obce
5. Volebný program obce na rok 2012
6. Správa o plnení rozpočtu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Prijatie uznesenia a zakončenie
K bodu č. 1
Otvorenie rokovania OZ previedol zástupca starostky obce, ktorý konštatoval, 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 Ing. Pavol
Valárik, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené, alebo neuplynula doba ich splnenia.
Vedením zápisnice bola poverená Ing. Adela Stupavská, pracovníčka OcÚ.
Overovateľmi zápisnice boli schválení :Mgr. Milan Chlasták, Jaroslav Brodek
Do návrhovej komisie bol schválený za predsedu: Mgr. Jarmila Brodňanová
člen: Ing. Martin Švaňa
člen: Mgr. Lenka Vrábľová
K bodu č. 3
So správou o činnosti MĽK za rok 2011 prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Správu o kontrolnej činnosti predložila kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
S volebným programom obce Dunajov na rok 2012 prítomných oboznámil zástupca starostky
obce Ing. Pavol Valárik. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 6
Správa o plnení rozpočtu obce Dunajov bola odložená na najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 7
- zmena v prevádzkovaní ambulancie lekára pre dospelých v Ochodnici
- majetkové priznanie starostky obce za rok 2011
- majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ za rok 2011
- informácia o klastri Kysuce a Veľká Fatra
- list z Úradu vlády SR o zamietnutí žiadosti o výmenu okien v KD
- zaslanie žiadosti o finančné prostriedky na opravu miestnej komunikácie do osady Rieka
- žiadosť o zapožičanie sály v KD – Ján Vojtáš, Dunajov 130
- informácia o odkanalizovaní obcí Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Dunajov a Lodno
- žiadosť o odpredaj obecného pozemku, Milan Šlapka, Dunajov 20
- žiadosť o odpredaj obecného pozemku Peter Červený, Dunajov 284
- informácia o vypovedaní nájomných zmlúv z obecných bytov
- list obce Dunajov pre ŽSR k modernizácií trate Krásno nad Kysucou – Žilina
- žiadosť LPS Dunajov o poskytnutie pozemku pre garážovanie traktora
- sťažnosť nájomníkov bytov z bytového domu č. 331na Rudolfa Pustaja
- žiadosť Miroslava Králika, Dunajov 218 o zníženie nájmu k budove č. 66
K bodu č. 8.
- zistiť cestou domovníkov bytových domov počet psov v jednotlivých bytoch
K bodu č. 09
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.
Zástupca starostky obce poďakoval za účasť na rokovaní zastupiteľstva a OZ ukončil.

d. a. h.
Overovatelia: Mgr. Milan Chlasták
Jaroslav Brodek

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala: Ing. Adela Stupavská

