Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12. 2016.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice
Správa o činnosti OcÚ - starostka obce
Návrh VZN pre rok 2017 - účtovníčka obce
Návrh rozpočtu obce pre rok 2017-2019 - účtovníčka obce
Návrh plánu úloh pre rok 2017 – OcÚ -starostka 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:
p. Jaroslav Brodek
Mgr. Jarmila Brodňanová
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - Ing. Martin Švaňa
člen - p. Vladislav Brisuda
člen - Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedol overovateľ zápisnice
Vladislav Brisuda, ktorý konštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
Správu o činnosti obce za rok 2016 prítomným predložila starostka obce Mgr. Milada Chlastáková. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Návrh VZN pre rok 2017 - neboli žiadne zmeny.
K bodu č. 4
Návrh rozpočtu Obce Dunajov na roky 2017 -2019 prítomným predložila pracovníčka obecného úradu. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
S návrhom plánu úloh OZ pre rok 2017 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 6
- informácia o prepracovanom územnom pláne obce
- informácia o obecnom plese
- informácia o upozornení prokurátorky a prijaté opatrenia na stavebnom úseku a územného
plánovania
- žiadosť Kristíny Danovej, Dunajov 324 o predĺženie nájmu Večierky v budove OcÚ
- žiadosť Anny Jedinákovej, Dunajov 271 o prenájom Večierky v budove OcÚ Dunajov
- žiadosť Slovakia Play, o umiestnení hracích automatov
- informácia o výzve pre MŠ a KD
- informácia o dlžníkoch na nájomných bytoch
- zmeny v rozpočte obce

K bodu č. 7
Ing. Švaňa :
- spoplatnenie parkovania aut pri bytových domoch
- informácia o organizovaní Štefanského futbalového turnaja dňa 26.12.2016 na multifunkčnom
ihrisku
- dotaz na štádium žiadosti – pre stavbu Cyklotrasa Dunajov - Milowka
p. Brodek
spoplatnenie parkovania aut pri bytových domoch - prieskum
Ing. Pavol Valárik
- Informácia o koncepte prepracovaného územného plánu obce Dunajov

K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie predniesol 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: p. Jaroslav Brodek
Mgr. Jarmila Brodňanová

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

