
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  26.04. 2017  

                                                                                                                                                         

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 2017       účtovníčka 

               5.  Rôzne 

6.  Diskusia  

 7.  Prijatie uznesenia a zakončenie 

 

 

 

            Otvorenie rokovania OZ previedla starostka obce, ktorá konštatovala, že  sú prítomní všetci poslanci     

a preto je OZ schopné sa právoplatne uznášať. 

 

Vedením zápisnice bola poverená Dana Šimaliaková – pracovníčka OcÚ 

Overovateľmi zápisnice boli schválení: Ing. Pavol Valárik, Mgr. Jarmila Brodňanová                                                                                                       

 

 

Do návrhovej komisie boli schválení:  za predsedu -  p. Jaroslav Brodek 

                                                                          člen -  Mgr. Lenka Vrábľová 

      člen -  Ing. Eva Adamková  

 

                                                                 

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedol  overovateľ  zápisnice  Ing. Martin Švaňa,  

ktorý  konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

So správou o činnosti  na úseku CO obce  prítomných oboznámil zástupca starostky obce. Správa bola podaná 

ústne.     

 

K bodu č. 3 

Správu o činnosti DHZ   predložil predseda Ing. Martin Mečár.  Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu o plnení rozpočtu za 1.  štvrťrok 2017 predložila účtovníčka obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5         

            

- informácia o mapovom informačnom programe – p. Košťan   

- majetkové priznanie kontrolórky obce 

- výberové konanie na kontrolóra obce 

- výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Dunajov 

- informácia o príspevku r. Ľubomíra Šidlíka do regionálnej tlače 

- navýšenie fondu opráv na obecných nájomných bytoch 

- dopracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu MŠ Dunajov 

- informácia o zmene limitov vo verejnom obstarávaní 

- žiadosť OZ Svätojurská cesta o udelenie súhlasu s vedením a označením cyklistickej trasy 

- zmena rozpočtu  

- zoznam dlžníkov na nájomných bytoch 

- výmeny bytov, pridelenia bytov 

 

 

 

 



 

K bodu č. 6 

          

 

p. Brodek 

- dotaz k územnému plánu obce  

- cyklotrasa - presmerovanie cez rieku 

 

 Ing. Švaňa :  

- doporučuje vedeniu DHZ vykonať preventívne protipožiarne prehliadky za účasti poslancov OZ 

- informácia o správcovi cintorína 

- vyčistenie chaty pri lyžiarskom vleku 

- tečenie zvodu na budove č. 66 

- multifunkčné ihrisko – navýšenie oplotenia  

                       

                    

                        

K bodu č. 7 

Predseda   návrhovej komisie predniesol 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. Pavol Valárik,  

                       Mgr. Jarmila Brodňanová                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


