Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 06. 2013.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia - overovateľ zápisnice
2. Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov – riaditeľka ZŠ s MŠ
3. Správa o činnosti komisie školstva, športu - predseda
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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, Ing. Martin Švaňa
Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: p. Jaroslav Brodek
člen: p. Vladislav Brisuda
člen: Mgr. Jarmila Brodňanová
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledných zasadnutí previedla overovateľka
zápisnice Mgr. Jarmila Brodňanová, ktorá konštatovala, ţe uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov prítomných oboznámila riaditeľka Mgr. Jarmila
Neveďalová. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu o činnosti komisie školstva, športu predloţila predsedníčka komisie Mgr. Jarmila
Brodňanová. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
- informácia o prevzatí chaty pri lyţiarskom vleku, stanovenie podmienok nájmu
v prospech Miroslava Magáta
- ţiadosť Veterán klubu Turzovka o finančný príspevok
- ţiadosť farnosti Ochodnica o finančný príspevok
- ţiadosť Jána Vojtáša, Dunajov 130, o prenájom sály v KD, za účelom tanečného
krúţku
- ţiadosť o prenájom sály v KD, za účelom výučby Zumby – Barbora Kučerová, Krásno
nad Kysucou 1486
- informácia o kontrole na úseku CO
- ŢSR Bratislava opätovné prevzatie lávky pre peších do vlastníctva obce
- informácia o dotácií na cestnú infraštruktúru vo výške 1821 €
- informácia o miestnej komunikácií do Palúcha
- prerokovanie platu starostky obce a kontrolórky obce s účinnosťou od 1.1.2013

-

výpovede z nájomných bytov – Ing. Branislav Capko, Dunajov 327/9
- Miloš Paršo -327/6
pridelenie nájomných bytov
informácia o podaní ţiadostí na MŠ SR - havarijný stav chodníkov, plot, parkovisko
ZŠ a havarijná situácia na šatniach pri ihrisku
informácia o podaní projektu „ Revitalizácia centrálnej zóny obce Dunajov “
informácia o poţiari v kotolni OcÚ
pouţitie prebytku hospodárenia
odkúpenie pozemku pri kostole CKN 650/2, v k.ú. Dunajov, o výmere 68 m2, od
Jozefa Droštína a manţ. Zuzany, Dunajov 179

K bodu č. 5
Ing. Švaňa –
-

odpadky okolo Kysuce
výskyt túlavých psoch v obci

p. Brodek – informácia o šachovom oddiele
- kamerový systém v ZŠ s MŠ Dunajov
K bodu č. 6
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: Mgr. Milan Chlasták,
Ing. Martin Švaňa

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

