Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.09. 2016.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice
Správa o vybavovaní sťažností a pripomienok občanov - kontrolórka obce
Správa o inkase miestnych poplatkov a daní - prac. OcÚ
Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2016 - účtovníčka obce
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že 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
Mgr. Lenka Vrábľová
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - p. Jaroslav Brodek
člen - Ing. Martin Švaňa
člen - Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedol overovateľ zápisnice Ing. Martin Švaňa ,
ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
Správu o vybavovaní sťažností a pripomienok občanov nebola predložená z dôvodu PN kontrolórky obce.
Starostka prítomných ústne oboznámila s jednou sťažnosťou a jej vybavením.
K bodu č. 3
Správu o inkase miestnych poplatkoch a daniach prítomným predložila účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2016 prítomným prečítala účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
- žiadosť o prenájom obecného pozemku v k.ú Dunajov CKN 1709/3 a 1709/4, Iveta Beňadiková,
Dunajov 109
- žiadosť o prenájom sály v KD na výučbu latinsko – amerických tancov - Ján Vojtáš, Dunajov 130
- žiadosť o úpravu MK do Mekiňov
- informácia o neposkytnutí dotácie z recyklačného fondu
- informácia o podaní žiadosti na cyklotrasu
žiadosť o odkúpenie obecného časti pozemku CKN 575, v k.ú. Dunajov – Ľubomír Švaňa, Dunajov 82
-

komunitný plán obce Dunajov
návrh VZN obce Dunajov o sociálnych službách
výpovede z nájomných bytoch a pridelenie bytov
dodatok č.1 k VZN obce Dunajov č. 1/2013 o správnych poplatkoch – určenie výšky prenájmu sály a kuchynky
v budove KD
pozvánka na Dunajovské hody dňa 18.09.2016

K bodu č. 6
Ing. Švaňa :
parkoviská pri bytových domov - spoplatniť

Ing. Pavol Valárik
- kosenie na cintoríne
p. Brodek
- informácia o fungovaní futbalového oddielu a začatiu sezóny
- informácia o konanom volejbalovom turnaji
K bodu č. 6
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
Mgr. Lenka Vrábľová

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

