
Z á p i s n i c a 
 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  30. 10. 2013.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ -  overovateľ zápisnice                           

      2.   Správa o kontrolnej činnosti -  kontrolórka  

      3.   Správa o činnosti športových oddielov- predseda TJ 

      4.  Správa o činnosti finančnej komisie -   predseda  

      5.  Správa o činnosti ZŠ, MŠ Dunajov  -   riad. ZŠ s  MŠ 

      6.  Rôzne 

      7.  Diskusia 

      8.  Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

 

            Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe je  sú 

prítomní   všetci  poslanci,   a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať. 

 

Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková – pracovníčka OcÚ 

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

Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Vladislav Brisuda                                                                                    

člen: Mgr. Milan Chlasták 

člen: Mgr. Lenka Vrábľová  

 

                                                                 

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 kontrolnej činnosti   prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

 

K bodu č. 3 

O činnosti  komisie na úseku športových oddielov prítomných oboznámil predseda komisie. 

Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti finančnej komisie predniesol predseda komisie. Správa bola podaná ústne. 

 

K bodu č. 5 

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov prítomným prečítala členka školskej rady. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

- ţiadosť o predlţenie nájmu v  KD – Ján Vojtáš, Dunajov 130  



- ţiadosť o finančnú dotáciu na CVČ – Rimskokatolícka cirkev Ţilina 

- ţiadosť o orezanie stromu – JM Tech , Krásno nad Kysucou 

- ţiadosť o umiestnenie reklamy na bytových domoch – First Class Media, Kysucké 

Nové Mesto 

- správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke za  rok 2012 

- konsolidačná a výročná správa Obce Dunajov za rok 2012 

- ţiadosť o výpoveď z nájmu bytov: - Milan Jakubec a manţ. Lenka, Dunajov 329/6 

                                                      - Silvia Šusteková, Dunajov 328/3  - vysťahovaná 

 

                  

K bodu č. 7 

Ing. Švaňa 

-  rokovať ohľadom ihriska, hrania futbalu s primátorom mesta Krásno nad Kysucou 

- ako je zabezpečená zimná údrţba ciest,  dovoz soli   k Ľubovi Švaňovi 

- zametanie cesty okolo  Brisudov 

- KTR – pozrieť stanicu LUX 

- poukazovanie  rybárov na  vypúšťanie ţúmp a ČOV  

 

Brodek 

- platenie prenájmu  šíriteľom internetu v obci 

 

Brisuda:  

- výzva na odstránenie  popolnice u Juraja  Vajdíka a kameňa u Vincenta Kanitru 

 

 

 

K bodu č. 8 

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         

 

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


