Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.02. 2015.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

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

Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
Správa o činnosti MĽK za rok 2014
Správa kontrolórky obce za rok 2014
Volebný program obce na rok 2015
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

overovateľ zápisnice
prac. MĽK
kontrolórka obce
starostka obce

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: Ing. Martin Švaňa, p. Vladislav Brisuda

Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - p. Jaroslav Brodek
člen - Mgr. Jarmila Brodňanová
člen - Ing. Eva Adamková
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedla overovateľka zápisnice Mgr. Jarmila
Brodňanová, ktorá konštatovala, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o činnosti MĽK za rok 2014 prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správa kontrolórky obce bola predložená 15.12.2014.
K bodu č. 4
Volebným program obce na rok 2015, prítomným prečítala starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
-

informácia o žiadosti k prenájmu nebytových priestorov – Marián Magát
informácia o veterných elektrárňach
orientačné tabule na miestnom cintoríne
riešenie obsadenia KD
výpovede z nájomných bytov a pridelenie nájomných bytov
žiadosť o predlženie verejného osvetlenia – Peter Červený
žiadosť o usadenie zrkadiel – Peter Jakubec
žiadosť na odsťahovanie koňov Zory Kanitrovej
žiadosť o nedostatočnom informovaní – Martin Urban
vypracovanie PHSR obce Dunajov na roky 2015-2020
vyjadrenie sa k projektu preradenie MK do ciest III. Triedy – MP SR
podanie žiadosti na MF SR o dotáciu – havarijný stav KD
majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov

K bodu č. 6
Ing. Švaňa :
nízka aktivita členov DHZ Dunajov
- odpratávanie snehu od kostola pracovníkmi MOS
- zakúpenie kvalitnej aparatúry a stoličiek do Domu smútku
Ing. Valárik :
zlá organizácia kultúrnych podujatí v obci
- vo volebnom programe obce sa zaujímal o investičné akcie, výkaz výmer, dodávateľov, spôsob
zhotovenia diela, nákres zábradlia
Mgr. Vrábľová:
- predlženie verejného osvetlenia k autobusovej zastávke

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: Ing. Martin Švaňa
p. Vladislav Brisuda

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

