Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04. 12. 2013.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ
2. Správa o činnosti OcÚ
3. Návrh VZN pre rok 2014
4. Návrh rozpočtu obce pre rok 2014-2016
5. Návrh plánu úloh pre rok 2014 – OcÚ
6. Návrh plánu úloh pre rok 2014 - komisia výstavby a ŢP
7. Návrh plánu úloh pre rok 2014 - komisia
sociálno- zdravotná, športovo- kultúrna
8. Návrh plánu úloh komisie finančnej
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia a zakončenie

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe 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. Milan Chlasták, Mgr. Jarmila Brodňanová
Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Ing. Martin Švaňa
člen: p. Vladislav Brisuda
člen: p. Jaroslav Brodek
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného
ktorý konštatoval, ţe uznesenia sú splnené.

zasadnutia previedol overovateľ zápisnice Ing. Pavol Valárik,

K bodu č. 2
So správou o činnosti obce za rok 2013 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
VZN obce na rok 2014 nebolo predloţené.
K bodu č. 4
Návrh plánu úloh OZ v Dunajove na rok 2014 predniesla starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
Návrh plánu úloh pre rok 2014 – komisia výstavby a ŢP : prítomných ústne informoval predseda komisie.
K bodu č. 6
Návrh plánu úloh pre rok 2014 – komisia sociálno – zdravotná, športovo – kultúrna : prítomným prečítala
predsedníčka komisie. Tvorí prílohu zápisnice
K bodu č. 7
Návrh plánu úloh pre rok 2014 – komisia finančná : prítomným predniesol predseda komisie. Tvorí prílohu
zápisnice
K bodu č. 8
- pozvanie na Mikuláša
- návrh Mesta Krásno nad Kysucou ohľadom Mestskej polície

-

informácia o dlţníkoch v bytových domoch
informácia o zrušení firmy Sluţby s.r.o. Dunajov č. 66
informácia SIaEA o predlţení kontroly na verejnom obstarávaní pre verejné osvetlenie v obci
informácia o schválení ţiadosti „ Regenerácia centrálnej zóny obce Dunajov “ v objeme cca 360 000 €
predĺţenie zmluvy - spoločný stavebný úrad s Mestom Čadca na rok 2014
úprava rozpočtu 2013
informácia o programovom rozpočte pre obce do 2000 obyvateľov
určenie limitu pre úpravu rozpočtu pre starostku obce
určenie platenie prenájmu nebytových priestoroch prevádzkovateľmi, ktorí v obci Dunajov šíria internet

K bodu č. 9
Ing. Valárik:
- vypracovanie územného plánu obce Dunajov
p. Bridsuda:
- oprava svetla u Matúškov, ako pokračuje kanalizácia obce
- ako je zabezpečené odhŕňanie snehu v nadchode ponad ŢSR
p. Brodek:
- informácia o parkovacích miestach pri bytových domoch
Mgr. Vrábľová:
- diera na dverách pri nadchode ŢSR
Ing. Švaňa:
- vyčistenie priepustu u Lajka ŢSR
- preinvestovanie finančných prostriedkov na chate pri Lyţiarskom vleku
Mgr. Brodňanová:
- stravné deti v hmotnej núdzi
K bodu č. 10
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
Kontrolórka obce konštatovala, ţe prijaté uznesenia sú v súlade so zákonmi a právnymi
predpismi.
Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a OZ ukončila.

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

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

