
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  15. 12. 2014.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

                     1.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ    

                           2.  Správa o kontrolnej činnosti                                   kontrolórka 

  3.  Správa o činnosti športových oddielov  predseda TJ 

  4.  Správa o činnosti OcÚ                     starostka 

  5.  Návrh VZN pre rok 2015                hospodárka 

6.  Návrh rozpočtu obce pre rok 2015-2017                hospodárka 

  7.  Návrh plánu úloh OZ pre rok 2015 – OcÚ starostka 

  8.  Správa o činnosti ZŠ, MŠ Dunajov                        riad. ZŠ,MŠ 

                             9. Rôzne 

  10. Diskusia 

   11. 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 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 -   p. Vladislav Brisuda 

   člen -    Ing. Pavol Valárik  

 

                                                                 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedol  overovateľ  zápisnice  p. Vladislav Brisuda, 

ktorý  konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o kontrolnej činnosti  prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice.     

 

K bodu č. 3 

Správu o činnosti na úseku športových oddielov  prečítal  predseda TJ Štart Dunajov p. Brodek. Tvorí prílohu 

zápisnice.     

 

K bodu č. 4 

So správou o činnosti obce za rok 2014  prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu č. 5 

 Návrh  VZN  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

ţúmp na území obce Dunajov prečítala starostka obce . Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 6 

Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017 prítomným predloţila  účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.                                                               

 

K bodu č. 7 

Návrh plánu úloh OZ v Dunajove na rok 2015 predniesla starostka obce.  Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 8 

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov predloţila riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 



K bodu č. 9 

- ţiadosť Matúša Nadzima, Krásno nad Kysucou o prenajatie plochy na Lávke pre peších k osadeniu 

reklamných panelov 

- ţiadosť SAT UNION, s.r.o.,  Krásno nad Kysucou týkajúcu sa odstúpenia z nájmu na šatniach pri 

futbalovom ihrisku 

- ţiadosť  Vando s.r.o., Dunajov o prenájom  časti skladu  v KD  

- informácia o neposkytnutí dotácie z Úradu vlády SR  na ihrisko pri ZŠ s MŠ Dunajov 

- informácia o PHSR obce Dunajov  na rok 2015 

- majetkové priznanie starostky obce 

- informácia o prehliadke na toku rieky Kysuca 

- upozornenie okresnej prokuratúry  ohľadom,  VZN  o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu ţúmp na území obce Dunajov 

- ţiadosť o vydanie záväzného stanoviska k ŢSR Ţilina – Teplička 

- ţiadosť Slovakia Play na umiestnenie dvoch  hracích  automatov v pohostinstve u Buleja  

- výpoveď z nájmu bytu č. 333/4  Podmanický 

- informácia o neplatičoch  na bytových jednotkách 

- informácia o podaní ţiadosti na rozšírenie kamerového systému v obci Dunajov 

- určenie spoločného stavebného úradu s Mestom Čadca 

- 3. úprava rozpočtu 2014 

 

 

K bodu č. 10 

Ing. Valárik – doplniť samostatné uznesenia k územnému plánu 

 

Ing. Švaňa – namontovanie dosky pod sedačkami na multifunkčnom ihrisku 

-        úprava únikového východu ŢSR 

 

 

 

 

 

K bodu č. 11 

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: Mgr. Jarmila Brodňanová 

                       Mgr. Lenka Vrábľová  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


