Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dunajove, konaného dňa 02.09. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice
Správa o vybavovaní sťažností a pripomienok občanov - kontrolórka obce
Správa o inkase miestnych poplatkov a daní - prac. OcÚ
Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2015 – účtovníčka obce
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že 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 – p. Jaroslav Brodek
člen - Ing. Martin Švaňa
člen - p. Vladislav Brisuda
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedol overovateľ zápisnice Ing. Martin Švaňa,
ktorý konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o vybavovaní sťažností a pripomienok občanov prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu o inkase miestnych poplatkov a daní prítomným predložila pracovníčka OcÚ . Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2015 prítomným prečítala účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
-

prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
žiadosť MASK Bystrická dolina o úhradu členského vo výške 100 €
odkúpenie pozemku CKN č. 10/2, v k.ú Dunajov od Ing. Milana Čičmana
poskytnutá dotácia na výmenu okien v KD v sume 4 900 €
pozvánka na Dunajovské hody

K bodu č. 6
Ing. Švaňa
- vykosenie okolo stĺpikov na futbalovom ihrisku, náter bránok na futbalovom ihrisku
Ing. Valárik
- informácia ohľadom územného plánu obce
p. Brodek
- vyzvať Mestskú políciu Krásno nad Kysucou, na dodržiavanie dopravných značiek v radovej zástavbe
Dunajov

Mgr. Brodňanová
- premiestnenie kontajnerov na triedený odpad spred Pohostinstva Bulej, za uvedené Pohostinstvo
K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie predniesol 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. Jarmila Brodňanová
Mgr. Lenka Vrábľová

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

