Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.09. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice
2. Správa o vybavovaní sťaţností - kontrolórka
3. Správa o inkase miestnych poplatkoch a daní – prac. OcÚ
4. Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2017
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: Ing. Martin Švaňa, p. Jaroslav Brodek
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - p. Vladislav Brisuda
člen - Mgr. Jarmila Brodňanová
člen - Ing. Pavol Valárik
K bodu č. 1
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedla overovateľka zápisnice
Mgr. Lenka Vrábľová, ktorá konštatovala, ţe uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o vybavovaní sťaţností a pripomienok občanov prítomných oboznámila kontrolórka obce. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu o inkase miestnych poplatkov a daní prítomným predloţila pracovníčka OcÚ . Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 4
Správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2017 prítomným prečítala účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
-

majetkové priznanie kontrolórky obce
majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov
SSE Ţilina ohľadom vyjadrenia sa k zahusteniu siete do Mekyňov
návrh VZN obce Dunajov o umiesťovaní plagátov na verejných priestranstvách pred voľbami
informácia o rekonštrukcií vedenia 2 x 110 KV
ţiadosť o poskytovanie právnych sluţieb JUDr. Strapáč
stanoviská právnikov k nájomným bytom – JUDr. Stopka a JUDr. Strapáč
pozvanie na dunajovské hody

K bodu č. 6

-

p. Brodek
doporučuje kontrolórke obce vypracovať návrh VZN obce Dunajov o prideľovaní nájomných bytoch
informácia o konaní sa futbalového a volejbalového turnaja

Ing. Valárik
- doporučuje na najbliţšom OZ schváliť územného plán obce Dunajov

Mgr. Vrábľová
- ohľadom neplatičov na nájomných obecných bytoch
Ing. Švaňa
- informácia ohľadom cyklotrasy
- oprava volejbalového ihriska
- prístup na futbalové ihrisko
- KTR odstránenie starého vedenia

K bodu č. 7
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté.
Kontrolórka obce konštatovala, ţe 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: Ing. Martin Švaňa
p. Jaroslav Brodek

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

