
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  27.04. 2016.  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

           

                  1 .  Kontrola plnenia úloh z posledného               

                       zasadnutia OZ                                                        overovateľ zápisnice   

                  2.  Správa o zabezpečení úloh na úseku CO    zástupca starostky 

                  3.  Správa o činnosti DHZ                                          veliteľ DHZ 

                  4.  Správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2016        účtovníčka 

                  5.  Rôzne 

 6.  Diskusia  

 7.  Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

 

 

            Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, ţe  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, Ing. Pavol Valárik                                                                                                        

 

 

 

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

                                                                          člen -  Ing. Martin Švaňa 

      člen -  p. Vladislav Brisuda 

                                                                 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedol  overovateľ  zápisnice  p. Vladislav Brisuda,  

ktorý  konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o zabezpečení na úseku CO prítomných ústne informoval Ing. Valárik.     

 

K bodu č. 3 

Správu  o činnosti DHZ prítomným prečítal Ing. Martin Mečár. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Účtovníčka obce prítomných oboznámila s čerpaním rozpočtu k 31.3.2016. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

 

K bodu č. 5         

              

- informácia o zníţení členov školskej rady  z radov poslancov OZ 

- informácia o ukončených prácach v budove KD a vybavenie kuchyne 

- výpovede z nájomných bytov a pridelenie bytov novým nájomníkom 

- zoznam neplatičov nájomných bytov 

- informácia o novom zákone na financovanie športu a jeho zúčtovanie 

 

 

K bodu č. 6 

          

 

p. Brodek 

- informácia o vyuţití pridelených finančných prostriedkov v oblasti športu   

 



 Ing. Švaňa :  

-  umiestnenie  retardérov  na miestnej komunikácií pri Kysuci  

- zverejnenie cenníka televízneho,  káblového a internetového šírenia od firmy TES Media Ţilina na 

internete 

                       

Ing. Valárik : 

- územný plán obce Dunajov bude nanovo prepracovaný na základe pripomienok občanov   

 

Mgr. Vrábľová:  

-   zabezpečenie prevádzky v MŠ Dunajov počas letných prázdnin  

 

             

                        

K bodu č. 7 

Predsedníčka    návrhovej komisie predniesla 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 

                       Ing. Pavol Valárik                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


