
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  26. 03. 2014.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

           1 .  Kontrola plnenia úloh z posledného               

                    zasadnutia                                                               

               2.  Správa o činnosti MĽK            

               3.  Správa  kontrolórky obce                                     

               4. Volebný program obce na rok 2014                        

               5.  Správa o plnení rozpočtu                                        

               6.  Rôzne 

 7.  Diskusia  

    8.  Prijatie uznesenia a zakončenie                                                   

                                                    

 

 

            Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že  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. Lenka Vrábľová, p. Jaroslav Brodek  

 

Do návrhovej komisie boli schválení za predsedu: Mgr. Jarmila Brodňanová                                                                                      

člen: p. Vladislav Brisuda 

člen: Ing. Pavol Valárik  

 

                                                                 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedla  overovateľka  zápisnice  Mgr. Jarmila 

Brodňanová, ktorá konštatovala, že uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o činnosti MĽK za rok 2013 prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

Správu o kontrolnej činnosti prítomným predložila kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

S volebným program obce Dunajov na rok 2014 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

Správu o plnení rozpočtu prítomným predložila účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

- žiadosť Petra Červeného, Dunajov 289,  o predĺženie verejného osvetlenia 

- majetkové priznania – starostka obce, kontrolórka obce, riaditeľka ZŠ s MŠ 

- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2014 

- podnet  Vincenta Mozoľa, Ochodnica 315 

- nájomná zmluva pre NDS 

- úprava platu starostky obce a kontrolórky obce v zmysle zákona 

- programový rozpočet obce 

- informácia ohľadom geodetického zamerania kanalizácie  

- informácia ohľadom úverov zo ŠFRB 

- informácia o zmenách v nájomných bytoch 

- informácia o projekte VO – rekonštrukcia  a modernizácia 

- informácia o projekte „ Regenerácia centrálnej zóny obce Dunajov“ v objeme 360 000 € 

- informácia o podaní žiadosti na MF SR – výmena okien v KD 

- záverečný účet obce Dunajov za rok 2013 



 

                  

K bodu č. 7 

p. Marek – využiteľnosť multifunkčného ihriska, údržba futbalového ihriska 

 

Ing. Valárik – prizvanie p. Suchára ohľadom zaregistrovania žiakov do okresnej súťaže 

 

Ing. Švaňa – hranie  futbalu  na multifunkčnom ihrisku a prizvanie p. Miroslava Magáta vo veci využitia 

 Lyžiarskeho vleku a chaty 

 

Mgr. Brodňanová – informácia o rade školy, riešenie miestneho rozhlasu v osade Rieka 

 

 

 

K bodu č. 8 

Predsedníčka   návrhovej komisie predniesla  návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.  

Kontrolórka obce konštatovala, že 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: Mgr. Lenka Vrábľová 

                       p. Jaroslav Brodek  

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


