Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 29.9.2016
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Mikuláš Krescanko
Monika Adamcová
Ing. František Stanislav

Hlavný kontrolór obce
Program:

1. Otvorenie .
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Úprava rozpočtu.
5. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce.
6. Správa z vykonaných kontrol.
7. Schválenie povodňového plánu obce.
8. Diskusia.
9. Rôzne.
10. Schválenie uznesení.
11. Záver.
1.) Otvorenie.
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce, privítal poslancov OZ a HK obce a
zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia. Program bol jednohlasne odhlasovaný
prítomnými poslancami.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Monika Adamcová , Mikuláš Krescanko
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš,
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Úprava rozpočtu.
Tento bod programu bol vynechaný z dôvodu nepripravenosti.
5.) Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce.
Obec je povinná zverejniť na webovej stránke obce a na verejnej tabuli „ Vyhlásenie
voľby Hlavného kontrolóra obce“ aj s podmienkami.

6.) Správa z vykonaných kontrol.
HK obce oboznámil poslancov OZ s so Správou vykonaných kontrol, ktorú poslanci OZ
zobrali na vedomie a schválili uznesením č.20/2016.
7.) Schválenie povodňového plánu obce.
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenami vykonanými v povodňovom pláne na , ktorý
poslanci jednohlasne schválili uznesením číslo 18/2016.
8.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
9.) Rôzne.
a.) z dôvodu usporiadania svadby dňa 8.10.2016 p. Macejko požiadal o povolenie pustiť
ohňostroj – bolo mu vyhovené
b) poďakovanie pri príprave športových podujatí počas letných prázdnin
c) doriešená sťažnosť – Kapalko-Čuj
d) riaditeľka MŠ požiadala a navrhla zvýšiť poplatky za MŠ s účinnosťou od 1.1.2017 a to
nasledovne: deti od 2-3 rokov 12,-€
deti od 3-5 rokov 8,-€
zakúpenie lehátok do MŠ v počte 21ks
10.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.16/2016 do 20/2016.
11.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a HK obce za účasť a zasadnutie
ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

.......................................................

Overovatelia: Ľubomír Majko

.......................................................

Rastislav Kočiš

........................................................

