
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  25.10. 2017  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

              
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadania OZ - overovateľ zápisnice 

2.  Správa o kontrolnej činnosti -  kontrolórka 

3.  Správa o činnosti športových oddielov - predseda TJ 

4.  Správa o činnosti ZŠ, MŠ Dunajov  - riad. ZŠ,MŠ 

 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 - Ing. Martin Švaňa 

                                                                          člen -     p. Vladislav Brisuda 

                                                                             člen -    p. Jaroslav Brodek 

 

 

                                                           

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedol  overovateľ  zápisnice  

p. Jaroslav Brodek, ktorý  konštatoval, ţe uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

Správa  o vybavovaní sťaţností a pripomienok občanov nebola spracovaná, prekladá sa na budúce 

zastupiteľstvo. 

 

K bodu č. 3 

Správu  o činnosti športových oddielov prítomným predniesol predseda TJ p. Brodek . Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov predloţila riaditeľka  Mgr. Alena Kinierová. Tvorí prílohu zápisnice.      

 

K bodu č. 5             

- informácia o upozornení okresného súdu Ţilina,  na výmaz z obchodného registra subjektu  

       Obecný úrad  Drobná prevádzkareň Dunajov okr. Čadca,   zaloţená v  roku 1971 

- predloţenie výročnej a konsolidačnej správy obce Dunajov za rok 2016 

- predloţenie audítorskej správy za rok 2016 

- ţiadosť Jaroslava Čimboru, Dunajov 328/9 o prenájom chaty  pri lyţiarskom vleku 

- zoznam dlţníkov na nájomných bytoch 

- informácia o ukončení nájmov na bytoch a pridelenie bytov 

- sťaţnosť p. Anny Jedinákovej, Dunajov 271,  ohľadom pridelenia bytu 

- informácia o kontrole z MDVaRR SR vo veci výstavby bytov 

 

 

 

K bodu č. 6 

    

         p. Brodek 

- predloţenie ţiadosti o dotáciu pre TJ Štart Dunajov na rok 2018 

 

 

 



 Ing. Valárik  

- informácia o častých poruchách na vodovode v správe SEVAKU Ţilina, nesprávna oprava ciest 

 

 

 

Ing. Švaňa 

- vyuţitie multifunkčného ihriska pre potreby deti zo ZŠ s MŠ 

- vykonanie fyzickej inventúry obecného majetku 

- poškodené retardéry okolo Kysuce 

 

p. Brisuda 

- návrh na  zateplenie 2 zvyšných strán  budovy KD a havarijný stav ţumpy v KD 

 

 

                        

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: Mgr. Jarmila Brodňanová 

                        Ing.  Pavol Valárik                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


