Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06. 2016.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia - overovateľ zápisnice
2. Správa o hospodárení obce za rok 2015,záverečný účet obce - účtovníčka
3. Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov, plnenie rozpočtu - riaditeľka ZŠ s MŠ
4. Rôzne
5. Diskusia
6. 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: Ing. Martin Švaňa, p. Jaroslav Brodek
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - p. Vladislav Brisuda
člen - Mgr. Lenka Vrábľová
člen - Mgr. Jarmila Brodňanová
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
So správou o hospodárení Obce Dunajov za rok 2015 / záverečný účet / prítomných oboznámila účtovníčka
obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov prítomným prečítala predsedníčka rady školy Mgr. Jarmila Brodňanová.
Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
- ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku v k.ú Dunajov CKN 1709/3 a 1709/4, Iveta Beňadiková,
Dunajov 109
- ţiadosť o finančný príspevok k vydaniu knihy o DHZ Ľudovít Hoch, Kysucké Nové Mesto
- úprava platu kontrolórky obce
- ţiadosť o prenájom sály v KD na cvičenie zumby – Diana Jakubcová a Kristína Magátová
- ţiadosť o prenájom garáţe v KD na autoservis – Lukáš Jedinák, Zborov nad Bystricou
- informácia o traktore a traktorovej vlečke
- informácia o výzve na INTEREG ohľadom cyklotrasy s PR, Milovka – Oščadnica, Krásno nad
Kysucou, Dunajov
- zoznam dlţníkov na nájomných bytoch
- výpovede a pridelenie nájomných bytov
- informácia o šírení televízneho a internetového signálu firmou TES MEDIA Ţilina
- informácia o ukončení projektu s UPSVaR Čadca
- zmena rozpočtu
ţiadosť o finančný príspevok na letný tábor

K bodu č. 5
Ing. Švaňa :
umiestnenie retardéra pri budove Pizzerie , Dunajov č. 66

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: Ing. Martin Švaňa
p. Jaroslav Brodek

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

