Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.02. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia OZ
Správa o činnosti MĽK za rok 2016
Správa kontrolórky obce za rok 2016
Volebný program obce na rok 2017
Rôzne
Diskusia
Prijatie uznesenia a zakončenie

overovateľ zápisnice
prac. MĽK
kontrolórka obce
starostka obce

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. Martin Švaňa, Ing. Eva Adamková
Do návrhovej komisie boli schválení: za predsedu - Mgr. Jarmila Brodňanová
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, že uznesenia sú splnené.
K bodu č. 2
So správou o činnosti MĽK za rok 2016 prítomných oboznámila Bc. Dana Brňaková. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3
Správu kontrolórky obce a plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 predložila kontrolórka obce. Tvorí prílohu
zápisnice.
K bodu č. 4
Volebným programom obce na rok 2017, prítomných oboznámila starostka obce. Tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 5
-

majetkové priznanie riaditeľky ZŠ s MŠ Dunajov
majetkové priznanie starostky obce Dunajov
výberové konanie na riaditeľku ZŠ s MŠ Dunajov
výberové konanie na kontrolórku obce
informácia o schválení projektu na cyklotrasu
zoznam neplatičov v nájomných bytoch
informácia o podanom projekte na MŠ Dunajov
podanie žiadosti o dotáciu na VÚC - oprava stolov v KD

K bodu č. 6
Mgr. Brodňanová
- informácia o činnosti rady školy
p. Brodek
- dotaz k územnému plánu obce – zapracovanosť pripomienok občanov

Ing. Švaňa :
dotaz k premiestneniu knižnice v budove KD
- informácia o správcovi cintorína
- vyčistenie a zabezpečenie chaty pri lyžiarskom vleku
Ing. Valárik :
v projekte MŠ Dunajov zmeniť únikový východ, dopracovať projekt na zastrešenie celej budovy MŠ
Mgr. Vrábľová:
zmena výšky nájomného v budove KD

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. Martin Švaňa
Ing. Eva Adamková

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Zapísala:
Dana Šimaliaková

