Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04. 09. 2013.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Správa o vybavovaní sťaţností a pripomienok občanov
Správa o činnosti na úseku výstavby a ŢP
Správa o inkase miestnych poplatkov a daní
Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2013
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať.
Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková – pracovníčka OcÚ
Overovateľmi zápisnice boli schválení: Mgr. Jarmila Brodňanová, Mgr. Lenka Vrábľová
Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Ing. Martin Švaňa
člen: Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledných zasadnutí previedol overovateľ
Ing. Martin Švaňa, ktorý konštatoval, ţe uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o vybavovaní sťaţností a pripomienok občanov
kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice.

zápisnice

prítomných oboznámila

K bodu č. 3
O činnosti komisie na úseku výstavby a ŢP prítomných oboznámil predseda komisie.
K bodu č. 4
Správu o inkase miestnych poplatkov a daní prítomným predloţila pracovníčka obecného
úradu. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
Správu o plnení rozpočtu za 1. Polrok 2013 prítomným prečítala pracovníčka obecného úradu.
Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 6
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2013
- informácia EKOFOND neschválenie ţiadosti na opravu KD
- informácia Kiosky v obci Dunajov
- uznesenie polície Krásno nad Kysucou k poţiaru v budove OcÚ

-

informácia o ceste do Ochodnice – zápis na LV
zásady obce Dunajov pri vybavovaní sťaţnosti
zmeny v nájomných bytoch
ţiadosť o prenájom pozemkov na výkon práva poľovníckeho zdruţenia Krásno nad
Kysucou
informácia o rekonštrukcii volejbalového ihriska
informácia o parkovacích miestach – Okresná prokuratúra Čadca
pozvánka na Dunajovské hody
zmeny v rozpočte obce

K bodu č. 7
- Mgr. Brodňanová– informácia o konaní sa školskej rady
- Ing. Švaňa – čistenie a vykášanie verejných priestranstiev
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

