
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  24. 04. 2013.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

             1 .  Kontrola plnenia úloh z posledného               

                    zasadnutia                                                              overovateľ zápisnice   

               2.  Správa o zabezpečení úloh na úseku CO     zástupca starostky 

               3.  Správa o činnosti DHZ                                         veliteľ DHZ 

               4.  Správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2013       účtovníčka 

               5.  Rôzne 

 6.  Diskusia  

 7.  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: Vladislav Brisuda, Mgr. Jarmila Brodňanová 

Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: p. Jaroslav Brodek 

                                                                člen: Mgr. Lenka Vrábľová 

                                                                člen: Mgr. Milan Chlasták 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z    posledných    zasadnutí   previedol   overovateľ    zápisnice 

Ing. Martin Švaňa, ktorý konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o zabezpečení úloh na úseku CO prítomných oboznámil zástupca starostky. 

 

K bodu č. 3 

Správu o činnosti DHZ predloţila starostka obce. 

 

K bodu č. 4 

Správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2013 predniesla účtovníčka obce . Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

- riešenie odkanalizovania obce Dunajov  

- majetkové priznanie kontrolórky obce 

- riešenie prevodu majetku zo ŢSR do majetku obce 

- partnerská zmluva v Mikroregióne Bystrická Dolina 

- odkúpenie pozemku pod autobusovú zastávku od Evy Adámkovej a manţ. Miroslava, 

Dunajov 76 

- ţiadosť Andrei Kromkovej na prevádzkovanie stávkového terminálu v pohostinstve 

Dunajov 265 

- ţiadosť obce Ochodnica na dotáciu pre CVČ  

- ţiadosť dotáciu na krúţok tanečný – Ján Vojtáš, Dunajov 130 

- ţiadosť o výpoveď z nájmu Michal Chupáč, Dunajov 332 



-   ţiadosť firmy Vando, s.r.o. - o prevádzkovanie stávkovej spoločnosti Tipsport. Sk 

                                           - o zrezanie lipy pred budovou č. 66 a osadenie kontajnerov na 

separovaný zber 

- ţiadosť Aleny Macurovej, Dunajov 77 na preplatenie osadených panelov pri dome č. 

118 

- informácia o pasporte miestnych komunikácií v dĺţke  20,58 km  

- ţiadosť o vyjadrenie sa k diaľnici D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica 

- zavedenie zberu biologický rozloţiteľného odpadu 

-  návrh záverečného účtu  Obce Dunajov za rok 2012              

- správa kontrolórky obce Dunajov k záverečnému účtu Obce Dunajov za rok 2012 

- úprava rozpočtu Obce Dunajov 2013 

 

K bodu č. 6 

           Ing. M.  Švaňa  

-     osadenie retardérov pri Kysuci 

- pozametanie miestnej komunikácie od školy  

- oprava potoka u Ľubomíra Švaňu 

- vyčistenie priepustu u Lajka - ŢSR  

- upozorniť riaditeľku ZŠ s MŠ Dunajov  na zber odpadkov deťmi    

- odpis pohľadávky zomrelého Mariána Pagáča 

- DHZ viac sa zúčastňovať na akciách poriadaných obcou  

Mgr. L. Vrábľová 

- parkovacie miesta pri bytových domoch 

p. J. Brodek 

- prekonzultovať odstúpenie od zmluvy s Bystricou Dolinou 

 

 

 

K bodu č. 7 

 

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 zastupiteľstva a OZ ukončila. 
 

   

 d. a. h. 

 

Overovatelia: p. Vladislav Brisuda 

                       Mgr. Jarmila Brodňanová  

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


