
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dunajove, konaného dňa  16.12. 2015  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

   1.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ             overovateľ zápisnice 

   2.  Správa o činnosti OcÚ za rok 2015                                starostka 

     3.  Návrh VZN pre rok 2016                             hospodárka 

   4.  Návrh rozpočtu obce pre rok 2016-2018                                      hospodárka 

     5.  Návrh plánu úloh OZ  pre rok 2016 – OcÚ             starostka 

     6. Rôzne 

                  7. Diskusia 

       8. Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

            Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, 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: Mgr. Jarmila Brodňanová,  Ing. Eva Adamková                                                                                                                                                                       

 

Do návrhovej komisie boli schválení:  za predsedu – Mgr. Lenka Vrábľová 

                                                                          člen -  Ing. Martin Švaňa 

                                                                          člen -  p. Jaroslav Brodek                                                                                                                                                                       

K  bodu č. 1 

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

ktorý  konštatoval, ţe  všetky uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

Správa o činnosti obce za rok 2015  prítomným predloţila starostka obce, Mgr. Milada Chlastáková. Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

S návrhom VZN Obce Dunajov pre rok 2016 prítomných oboznámila   pracovníčka obecného úradu . Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Návrh rozpočtu Obce Dunajov na roky 2016 -2018 prítomným predloţila pracovníčka obecného úradu.  Tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5                            

S návrhom plánu úloh OZ pre rok 2016 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 6                           

 

- úprava rozpočtu Obce Dunajov 

- konsolidačná a výročná správa Obce Dunajov za rok 2014 

- audítorská správa za rok 2014 

- informácia o vydanom rozhodnutí na hracie automaty 

- informácia o novom zákone o odpadoch 

- informácia o šírení signálu KTR a internetu firmou TES Média Ţilina a Electris Banská Bystrica 

- informácia o poţiarnom vozíku a poţiarnom aute IVECO 

- schválenie spoločného stavebného úradu s Mestom Čadca  

- informácia ZMOS-u ohľadom zmeny zákona o platových pomeroch starostov 

- informácia o projektoch na zateplenie bytových domoch 

- informácia k zverejneniu virtuálneho cintorína 

- program rozvoja Bystrickej doliny 

- informácia o sťaţnosti Mgr. Kafúňovej 

- prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ Dunajov – ţiadosť p. Danová 

- ţiadosť Vando s.r.o. na  prenájom priestorov v KD Dunajov   



                               

K bodu č. 7 

 

Ing. Švaňa 

- informácia či bola podaná ţiadosť na poţiarne auto IVECO a dať do poriadku AVIU 

- neustále vyhadzovanie odpadkov okolo ciest 

 

p. Brodek 

 - nespokojný s návrhom VZN č.1/2015  

 

 

K bodu č. 8 

Predseda   návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.  

  

Starostka obce poďakovala za účasť na rokovaní  obecného zastupiteľstva a OZ ukončila. 

 

 

 

 

 d. a. h. 

 

Overovatelia: Mgr. Jarmila Brodňanová                                                                                                                                                                       

                       Ing. Eva Adamková                                                                                                                                                                       

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


