Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.11. 2016.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice
2. Správa o kontrolnej činnosti - kontrolórka
3. Správa o činnosti športových oddielov - predseda TJ
4. Správa o činnosti ZŠ, MŠ Dunajov - riad. ZŠ,MŠ
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Prijatie uznesenia a zakončenie

poslanci

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe sú prítomní všetci
a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať.

Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková – pracovníčka OcÚ
Overovateľmi zápisnice boli schválení:
Ing. Pavol Valárik
p. Vladislav Brisuda
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - Mgr. Jarmila Brodňanová
člen - Ing. Martin Švaňa
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
Správu o kontrolnej činnosti prítomným prečítala kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu o činnosti športových oddielov prítomným predniesol predseda TJ p. Brodek . Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov predloţila predsedníčka rady školy Mgr. Jarmila Brodňanová. Tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu č. 5
- audit obce Dunajov za rok 2015
- konsolidačná a výročná správa obce Dunajov za rok 2015
- zoznam dlţníkov na obecných nájomných bytoch
- p. Beňadiková – ohľadom prenájmu pozemku
K bodu č. 6
p. Beňadiková
- dotaz na prenájom obecného pozemku pod rodinným domom
Ing. Švaňa :
- dotaz na šírenie KTR v obci firmou TES – Media Ţilina
- zabezpečenie zimnej údrţby
- nespokojnosť s umiestnením retardéra pri Pizzerií Vando
- dotaz na umiestnenie kolumbária, kto rozhodol
Mgr. Chlastáková
- o umiestnení kolumbária som rozhodla ako štatutár obce

-

Ing. Pavol Valárik
vysvetlenie ohľadom územného plánu obce

p. Brodek
upozornenie majiteľa pozemku pri futbalom ihrisku na úpravu terénu, zákaz sypania stavebného odpadu
- fungovanie predajne p. Čelkovej v šatniach na ihrisku – vypratanie priestorov

K bodu č. 7
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. Pavol Valárik
p. Vladislav Brisuda

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

