Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. 09. 2014.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania 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 činnosti finančnej komisie
Správa o plnení rozpočtu
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá skonštatovala, 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: p. Vladislav Brisuda, Ing. Martin Švaňa
Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Mgr. Jarmila Brodňanová
člen: p. Jaroslav Brodek
člen: Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedla overovateľka zápisnice Mgr. Jarmila
Brodňanová, ktorá konštatovala, ţe uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o vybavovaní sťaţností a pripomienok občanov, prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správa o činnosti na úseku výstavby a ŢP ústne oboznámil predseda komisie Ing. Valárik.
K bodu č. 4
Správu o inkase miestnych poplatkov a daní prečítala pracovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
Správa o činnosti finančnej komisie predniesol ústne predseda komisie Ing. Švaňa.
K bodu č. 6
Správa o plnení rozpočtu prítomným predniesla účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 7
- ţiadosti o prenájom nebytových priestorov : - SAT UNION s.r.o., Vladislav Brisuda, Dunajov 230
- J+S Slovakia s.r.o , Slavomír Čelko, Dunajov 256
- Beáta Stanková, Dunajov 70
- V. M .Market s.r.o., Kysucké Nové Mesto
- ţiadosť Jozefa Kriváčka o prenájom nebytových priestorov - steny na bytovke
- výmaz z obchodného registra Sluţby s.r.o. Dunajov 66
- odstúpenie od prenájmu chaty a lyţ. vleku, Miroslav Magát
- ţiadosť o úpravu komunikácie M. Ľorková v osade u Mekyňov

-

úprava rozpočtu
audítorská správa za rok 2013
konsolidačná a výročná správa obce Dunajov za rok 2013
oboznámenie s návrhom územného plánu obce
informácia o prácach na oplotení, parkovisku, chodníku pri ZŠ s MŠ Dunajov
informácia o začatých prácach „ Regenerácia centrálnej zóny obce Dunajov “
oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu – auto na zametanie
informácia o podaní ţiadosti na multifunkčné ihrisko pri ZŠ s MŠ Dunajov
informácia o prevzatí cesty do Ochodnice – projekt mostu, GP na miestnu komunikáciu pri Kysuci
pozvanie na Dunajovské hody

K bodu č. 8
- diskusia prebehla ku kaţdému bodu programu priebeţne
K bodu č. 9
Predsedníčka návrhovej komisie predniesla 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 obecného zastupiteľstva a OZ ukončila.

d. a. h.
Overovatelia: p. Vladislav Brisuda
Ing. Martin Švaňa

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

