
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Dunajove, konaného dňa  28.10. 2015  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

1.  Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ   - overovateľ zápisnice   

2.  Správa o kontrolnej činnosti - kontrolórka obce    

3.  Správa o činnosti športových oddielov – predseda TJ  

4.   Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov -  riaditeľka  ZŠ s MŠ Dunajov 

5.   Rôzne 

6.   Diskusia 

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

 

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

                                                                          člen -  Mgr. Jarmila Brodňanová  

                                                                          člen -  p. Jaroslav Brodek                                                                                                                                                                       

K  bodu č. 1 

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

Brodňanová,  ktorá  konštatovala, že  všetky uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

Správa o kontrolnej činnosti nebola predložená z dôvodu PN kontrolórky obce. 

 

K bodu č. 3 

Správu  o činnosti športových oddielov prítomným prečítal predseda TJ p. Brodek . Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov predložila riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov.  Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5                            

 

- informácia o neposkytnutí dotácie na multifunkčné ihrisko pri ZŠ 

- žiadosť Beáty Stankovej Dunajov 70 - odstúpenie z nájmu nebytových priestorov v budove OcÚ 

Dunajov 

- žiadosť Kristíny Danovej, Dunajov 324 o prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ Dunajov 

- zoznam dlžníkov na nájomných bytoch k 30.09.2015 

- riešenie nakladania s biologickými odpadmi 

- spracovanie PHSR Bystrickej doliny  

- informácia o činnosti DHZ Dunajov a o stave požiarnej zbrojnice 

- informácia o fungovaní multifunkčného ihriska 

- informácia k návrhu  územného  plánu obce Dunajov 

 

             

                        

K bodu č. 6 

 

Ing. Švaňa 

- neporiadok na futbalovom ihrisku 

- zakúpenie piesku na multifunkčné ihrisko 

 

 



 

p. Brodek 

 - osloviť firmu Electris Banská Bystrica – správcu KTR v obci Dunajov na finančné vyčíslenie prechodu 

z analógového príjmu na HD prijem  

 

 

 

K bodu č. 7 

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: Ing. Martin Švaňa 

                       p. Vladislav Brisuda                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


