
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  27. 02. 2013.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia  -  overovateľ zápisnice  

2. Správa o činnosti MĽK za rok 2012 -  prac. MĽK  

3. Správa kontrolórky obce za rok 2012 -  kontrolórka  

4. Volebný program obce na rok 2013 -  starostka  

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 poverený Mgr. Milan Chlasták, poslanec OZ 

Overovateľmi zápisnice boli schválení: Ing. Martin Švaňa, Ing. Pavol Valárik 

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

                                                                člen: Mgr. Jarmila Brodňanová 

                                                                člen: Mgr. Lenka Vrábľová 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z    posledných    zasadnutí   previedol   overovateľ    zápisnice 

p. Vladislav Brisuda, ktorý konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

Správu o činnosti MĽK za rok 2012,   prítomným prečítala pracovníčka MĽK . Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

So správou o kontrolnej činnosti  za rok 2012 prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Volebný program  obce Dunajov na rok 2013 predniesla starostka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

- výpoveď z nájmu nebytových priestorov v budove OcÚ – Milan Šlapka 

- ţiadosť o prenájom nebytových priestorov  v budove OcÚ – Marcela Kolembusová 

- ţiadosti o príspevky  na CVČ  - Kysucký Lieskovec, Čadca, Ţilina, Zborov nad 

Bystricou 

- príspevok na  krúţkovú činnosť v obci 

- informácia MF SR o zvýšení platov vo výške 5 % na originálne kompetencie v 

školstve 

- ţiadosť na poskytovanie právnických  sluţieb pre obec  -  JUDr. Miroslav  Stopka 

- ţiadosť o finančný príspevok na kresťanský festival v Čadci 

- ţiadosť o príspevok Dom dôchodcov Kysucké Nové Mesto 



- výpoveď z nájmu bytu  Andrea Mazurová, Dunajov 333 /10 

- pridelenie nájomného bytu 333/10,  Peter Kohút, Rudina 

- ţiadosť o predĺţenie nájmu v budove KD – Vincent Mozoľ, Ochodnica 

- ţiadosť o prenájom šatní na futbalovom ihrisku – Vladimír Kučák, Oščadnica 

- ţiadosť o prenájom lyţiarskeho vleku – Tomáš Čičman, Dunajov 

- majetkové priznanie za rok  2012 – starostka obce, riaditeľka ZŠ s MŠ 

- informácia o diaľnici - situácia 

- informácia o projektoch pripravovaných v obci:  

      a/ EKOFOND informácia o podaní projektu na výmenu okien, dverí  na budove KD,  

      b/ VO v obci Dunajov  

      c/ Regenerácia sídiel ROP – 4.1.a 

      d/informácia o podaní novej ţiadosti na odkanalizovanie obce Dunajov 

      e/ cesta do Palúchov v spolupráci so Štátnymi lesmi SR 

 

 

K bodu č. 6 

p. Brodek – navrhuje za jedno parkovacie miesto poplatok 30,-€/rok 

Chlastáková – p. Duraj z bytovky 327 – urobiť prieskum záujmu o parkovacie miesta 

 

 

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: Ing. Martin Švaňa 

                       Ing. Pavol Valárik 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                         starostka obce         

 

 

Zapísali:  

Mgr. Milan Chlasták 

Dana Šimaliaková 


