
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  24.02. 2016.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

           

  1.  Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia OZ    overovateľ zápisnice 

  2.  Správa o činnosti MĽK  za rok 2015                           prac. MĽK 

  3.  Správa kontrolórky obce za rok 2015                          kontrolórka obce 

  4.  Volebný program obce na rok 2016          starostka obce 

  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 Ing. Adela Stupavská – pracovníčka OcÚ 

Overovateľmi zápisnice boli schválení: Mgr. Lenka Vrábľová, p. Vladislav Brisuda                                                                                                       

 

 

 

Do návrhovej komisie boli schválení:  za predsedu -  Ing. Martin Švaňa  

                                                                          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 uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o činnosti MĽK za rok 2015  prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí prílohu zápisnice.     

 

K bodu č. 3 

Správa kontrolórky obce nebola predložená  z dôvodu PN kontrolórky. 

 

K bodu č. 4 

Volebným program obce na rok 2016,  prítomným prečítala starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

K bodu č. 5         

              

- informácia o podaní žiadosti na MF SR – individuálne potreby obce   

- žiadosť Martiny Čelkovej, Dunajov 100 o prenájom nebytových priestorov  

- žiadosť Slavomír Čimbora, Krásno nad Kysucou – Zakysučie 1495, o prenájom nebytových 

priestorov 

- majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov 

- majetkové priznanie starostky obce Dunajov 

- informácia o možnosti rozvozu stravy dôchodcom na požiadanie 

- informácia o podanej žiadosti na požiarne auto v roku 2015 

- informácia o výzvach – telocvičňa, MŠ, bytové poruchy  

- informácia o stave prestavby v budove KD 

- informácia a prezentácia šírenia televízneho a internetového signálu 

- informácia o pripomienkach občanov k Návrhu územného plánu obce Dunajov 

- informácia o vypovedaní zmluvy s Electrisom Banská Bystrica 

 

 



K bodu č. 6 

         Anna Švaňová, Dunajov 65: 

- ako sa bude postupovať s multifunkčným ihriskom, nakoľko hluk, chôdza, loptové hry rušia ich 

súkromie 

      

p. Brisuda :  

- ihriska sú aj v iných obciach a obyvatelia nemajú s tým problém 

 

p. Brodek 

- ihrisko v obci je nutnosť, aby mládež neholdovala drogám  

 

 Ing. Švaňa :  

-  doporučuje po ostrihaní živého plota r. Švaňovou, Dunajov 65, osadiť na spodný rad oplotenia od ich 

rodinného domu sieťovinu, a na najvrchnejší rad osadiť pletivo, aby lopty nepadali na strechu 

rodinného domu Dunajov č. 65     

                       

Ing. Valárik : 

-  ospravedlnil Ing. arch. Buriana, spracovateľa Územného plánu obce  z rokovania OZ, podotkol, že 

pripomienky budú zapracované do návrhu Územného plánu obce, najmä v intraviláne obce     

 

Mgr. Vrábľová:  

-   prečo p. Švaňovej,  Dunajov č. 65, neprekážal hluk počas prvého roku fungovania multifunkčného 

ihriska, p. Švaňovej prekážajú aj 4 deti na ihrisku   

 

             

                        

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: Mgr. Lenka Vrábľová 

                       p. Vladislav Brisuda                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Ing. Adela Stupavská 


