
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dunajove, konaného dňa  24.06. 2015.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

1.  Kontrola  plnenia uznesenia z posledného zasadnutia -   overovateľ zápisnice 

2.  Správa o hospodárení obce  za rok 2014,záverečný účet obce - účtovníčka  

3.  Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov, plnenie rozpočtu - riaditeľka ZŠ s MŠ      

4.  Rôzne 

5.  Diskusia 

6.  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: Ing. Martin Švaňa, p. Vladislav Brisuda                                                                                                       

 

 

 

Do návrhovej komisie boli schválení:  za predsedu – Mgr. Jarmila Bodňanová 

                                                                       člen -     Mgr. Lenka Vrábľová 

   člen -     p. Jaroslav Brodek  

 

                                                                 

K  bodu č. 1 

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

Brodňanová, ktorá  konštatovala, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o hospodárení Obce Dunajov za rok 2014 / záverečný účet /  prítomných oboznámila účtovníčka 

obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 3 

Správu  o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov prítomným prečítala riaditeľka Mgr. Jarmila Neveďalová. Tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

- upozornenie prokuratúry k evidencií deti zo ZŠ Dunajov   

- informácia MDVaRR SR  k uţívaniu stavby ETCS v koridore Ţilina – Čadca 

- informácia o neposkytnutí dotácie z EKOFONDU na opravu KD 

- list od premiéra SR k ZMOS-u  

- ţiadosť Jána Vojtáša, Dunajov 130 o prenájom KD 

- sťaţnosť r. Ščuryovej a Švaňovej, Dunajov 65 ohľadom vandalizmu na multifunkčnom ihrisku 

- informácia o poskytnutí dotácie na kamerový systém  

- informácia  o dotácií na individuálne potreby obce 

- vyjadrenie k odkanalizovanou obce Dunajov  

- 1. zmena v rozpočte obce Dunajov na rok 2015 

 

 

K bodu č. 5                            

          p. Pavol Rybianský 

-  poţiadavka ohľadom prístupovej cesty do osady u Prpov 

 

p.  Jozef Pleško 

- prevádzky v MŠ Dunajov cez letné prázdniny 

 

 



p. Martina Sčuryová 

- vyjadrenie sa k sťaţnosti ohľadom multifunkčného ihriska -  prevádzkový poriadok ihriska  

 

 Ing. Švaňa   

- zaslanie oznámení občanom vyuţívajúcim KTR o zrušení KTR k 31.12.2015   

- zverejniť volebný program obce Dunajov na rok 2015 

 

Mgr. Brodňanová 

- upozorňovala hrajúcich na multifunkčnom ihrisku 

                       

Ing. Valárik  

- upozorniť p. Kornetovú na ostrihanie tuje, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie,  zákaz parkovania 

v kriţovatke pri rodinnom dome p. Kornetovej 

 

p. Brodek 

 - v prípade vandalizmu na multifunkčnom ihrisku je potrebné volať políciu  

- prihlásenie ţiakov do okresnej súťaţe v ročníku 2015/2016 

 

p. Brisuda 

- informácia k oploteniu futbalového ihriska 

 

 

             

                        

K bodu č. 6 

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: Ing. Martin Švaňa 

                       p. Vladislav Brisuda                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


