Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ
4. Správa o činnosti OcÚ
5. Návrh VZN pre rok 2018
6. Návrh rozpočtu obce pre rok 2018-2020
7. Návrh plánu úloh OZ pre rok 2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Prijatie uznesenia a zakončenie
K bodu č. 1
Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať.
K bodu č. 2
Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková – pracovníčka OcÚ
Overovateľmi zápisnice boli schválení: Ing. Martin Švaňa, Jaroslav Brodek
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu – Mgr. Lenka Vrábľová
člen - p. Vladislav Brisuda
člen - Ing. Eva Adamková
K bodu č. 3
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia previedla kontrolórka obce Jana Tvaružková, ktorá
konštatovala, že uznesenia sú splnené okrem uznesenia č. 67/2017 zo dňa 25.10.2017, ktoré zostava v plnení.
K bodu č. 4
Správu o činnosti obce Dunajov za rok 2017 predložila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
Zmeny v prijatí VZN obce Dunajov pre rok 2018 neboli zaznamenané .
K bodu č. 6
Návrh rozpočtu Obce Dunajov na roky 2018 -2020 prítomným predložila účtovníčka obecného úradu. Tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu č. 7
S návrhom plánu úloh OZ pre rok 2018 prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 8
-

výpoveď z nájmu reklamných plôch - Elektrodata s.r.o., Bratislava
žiadosť o predĺženie nájmu budovy č.66 – Vando s.r.o., Dunajov
informácia o zrušení Drobnej prevádzkarne Dunajov
úprava rozpočtu v rozpočtovej organizácií ZŠ s MŠ Dunajov
návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku obce

K bodu č. 9
p. Brodek
- dôsledne dbať a kontrolovať súpis vykonaných prác na budove KD

Ing. Švaňa
-

oprava uznesenia č. 63/2017 zo dňa 25.10.2017
žiada predložiť FA za zateplenie KD pred jej uhradením
ako je zabezpečená služba na cintoríne
dotaz – kto pracuje na projektoch z UPSVaR, s akým úväzkom
zabezpečenie cesty k futbalovému ihrisku sklápacími stĺpikmi
odhŕňanie snehu na Košariskách a pri Kysuci
zverejnenie oznamu na prenájom reklamnej plochy na bytovkách
návrh na ocenenie Obecným zastupiteľstvom:
p. Jaroslav Macura, p. Vincent Kanitra – za šport

Mgr. Brodňanová
-

návrh na ocenenie Obecným zastupiteľstvom:
Dominika Ďurišová, Margaréta Pavlusová – víťazstvo na MS mažoretiek

Mgr. Chlastáková
-

návrh na ocenenie Obecným zastupiteľstvom:
Peter Holienka, Peter Mečár – víťazstvo na ME holubárov

K bodu č. 7
Predsedníčka návrhovej komisie predniesla 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: Ing. Martin Švaňa
p. Jaroslav Brodek

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

