
Z á p i s n i c a 

 

napísaná zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, konaného dňa  28.06. 2017  

                                                                                                                                                         

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

              
1. Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia - overovateľ zápisnice  

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Dunajov 

       3.    Správa o hospodárení obce za rok 2016,záverečný účet obce - účtovníčka  

       4.    Správa o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov, plnenie rozpočtu - riaditeľka ZŠ s MŠ  

       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: Mgr. Lenka Vrábľová, Ing. Eva Adamková 

 

 

Do návrhovej komisie boli schválení:  za predsedu -  Mgr. Jarmila Brodňanová                                                                                                       

                                                                          člen -  Vladislav Brisuda 

      člen -  p. Jaroslav Brodek 

                                                           

K  bodu č. 1 

Kontrolu    plnenia   uznesení   z posledného   zasadnutia   previedla  overovateľka  zápisnice  

Mgr. Jarmila Brodňanová,  ktorá  konštatovala, že uznesenia sú splnené. 

 

K bodu č. 2 

Voľba hlavného kontrolóra obce Dunajov prebehla v súlade s výberovým konaním. Tvorí samostatný spis. 

Po voľbe hlavného kontrolóra obce Dunajov boli uchádzačky oboznámené s výsledkom hlasovania.  

Prítomná Jana Tvaružková a Ing. Zuzana Buchtová.  

 

K bodu č. 3 

So správou o hospodárení Obce Dunajov za rok 2016 / záverečný účet /  prítomných oboznámila účtovníčka 

obce. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

Správu  o činnosti ZŠ s MŠ Dunajov prítomným prečítala predsedníčka rady školy  Mgr. Jarmila Brodňanová. 

Tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu č. 5             

- odvolanie p. Beňadikovej k rozhodnutiu o povolení užívať stavbu  

- žiadosť o odkúpenie pozemku  Iveta Benadiková, Dunajov 109 

- odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa spoločného školského úradu  

- žiadosť o prenájom nebytových priestorov v KD, Kristína Magátová, Dunajov 324 

- žiadosť o príspevok na letný tábor Nikola Mečárová, Dunajov 244 

- žiadosť na zavedenie klimatizácie v predajni potravín Dunajov 222 – Kristína Danová, Dunajov 324 

- zoznam dlžníkov na nájomných bytoch 

- zapojenie obce do projektu kompostérov na biologický odpad 

- územný plán obce Dunajov 

- žiadosť Heleny Šidlíkovej, Dunajov 67 

- informácia o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ Dunajov 

- návrh VZN obce Dunajov k obecným nájomným bytom 

- informácia o podaní žiadosti na nadstavbu MŠ 

- informácia o úspechu holubárov v Belgicku – Peter Mečár, Peter Holienka 

 



K bodu č. 6 

    

         p. Brodek 

-      nespokojnosť s návrhom VZN obce Dunajov o prideľovaní nájomných bytoch 

 

 Ing. Valárik  

- vysvetlenie postupu obce pri schválení územného plánu obce Dunajov 

 

Mgr. Brodňanová 

- výberové konanie  a voľba  riaditeľa ZŠ s MŠ Dunajov  

 

p. Brisuda 

- ohľadom bytu p. Vrábľa či má morálny kredit 

  

p. Vrábeľ 

- ohľadom nepriaznivej bytovej situácie  jeho rodiny v oblasti bývania a riešenie bytového problému  

obecným  nájomným bytom  Dunajov 317/07 

- morálny kredit nemá dnes nikto 

 

Mgr. Vrábľová 

       -    reakcia na list p. Heleny Šidlíkovej vo veci osadenia retardéru pri Pizzerií Vando – zjednám nápravu                    

napomenutím vodiča z Pizzerie v tom smere, že bude parkovať na parkovisku  

 

Ing. Švaňa 

- pochvalne sa vyjadril o schodoch  na cintorín 

 

 

Mgr. Chlastáková  

-  pracovníčka  obecného úradu má zostavený poradovník na obecné nájomné byty  

 

                        

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: Mgr. Lenka Vrábľová  

                       Ing. Eva Adamková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Mgr. Milada Chlastáková  

                                                                                                   starostka obce         

 

Zapísala:  

Dana Šimaliaková 


