Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dunajove, konaného dňa 06.05. 2015.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

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

Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
Správa o zabezpečení úloh na úseku CO
Správa o činnosti DHZ
Správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2015
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

overovateľ zápisnice
zástupca starostky
veliteľ DHZ
účtovníčka

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. Jarmila Brodňanová, p. Jaroslav Brodek

Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu – Ing. Eva Adamková
člen - Ing. Pavol Valárik
člen - p. Vladislav Brisuda
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedol overovateľ zápisnice Ing. Martin Švaňa,
ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o zabezpečení na úseku CO prítomných ústne informoval Ing. Valárik.
K bodu č. 3
Správu o činnosti DHZ prítomným prečítal Ing. Martin Mečár. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Účtovníčka obce prítomných oboznámila s čerpaním rozpočtu k 31.3.2015. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
-

pozvanie na oslavy na Skačkove z príležitosti 70. výročia oslobodenia
výzva od združenia cestovného ruchu Kysuce na vstup obce Dunajov za člena
žiadosť o finančnú pomoc – letný tábor 2015, Miroslava Vlčková, Ochodnica 339
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Eva Repiková, Dunajov 324
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Vincent Kanitra, Dunajov 54
žiadosť o finančný príspevok Nadácia Náruč Čadca
informácia o priebehu preradenia a vysporiadania MK do Ochodnice
zoznam dlžníkov nájomných bytov obce
doplnenie priestoru pri kostole o lavičku, kôš odpadkový, kvetináč a stojan na bicykle
informácia o dotácií na Územný plán obce Dunajov
informácia o realizácií rekonštrukcie v KD

K bodu č. 6
-

chatári z osady u Prpov – ohľadom prístupovej cesty do osady u Prpov

-

Peter Vrábeľ ohľadom prenájmu KD

Ing. Švaňa :
- zakúpenie kosačky na kosenie ihriska
- osadenie retardérov pri Kysuci
Ing. Valárik :
- informácia o schválení dotácie na Územný plán obce
p. Brodek
- informácia o vytvorení futbalového oddielu s počtom hráčov 20, ktorí sú z obce Dunajov, so zapojením
do okresnej futbalovej súťaže mužov v ročníku 2015/2016
p. Brisuda
- oplotenie futbalového ihriska

K bodu č. 7
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. Jarmila Brodňanová
p. Jaroslav Brodek

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

