Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 5.5.2016
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Mikuláš Krescanko
Miroslav Dobranský
Ing. František Stanislav

Hlavný kontrolór obce
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie VZN č.1/2016 o miestnom referende.
Informácia o projektoch obce.
Plán PHSR obce Danišovce 2016-2021.
Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Danišovce.
Diskusia.
Rôzne.
Schválenie uznesení.
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 : – Rastislav Kočiš, Ľubomír Majko
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Miroslav Dobranský,
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Schvaľovanie VZN č.1/2016 o miestnom referende.
Na základe nariadenia prokuratúry SNV, bol obcou vyvesený návrh VZN o miestnom
referende v obci dňa 17.3.2016. Návrh bol zvesený 29.4.2016 a prijatý na zasadaní dňa
5.5.2016 s účinnosťou od 20.5.2016

5.) Informácie o projektoch obce.
a) Protipovodňová ochrana na toku Odorica v obci Danišovce – dokončovacie práce pri
čističke.
b) Kompostovisko –obec objednala kontajnery na šatstvo, obuv a textil.
c) Rekonštrukcia vodovodov.
d) Rekonštrukcia Miestnych komunikácií.
6.) Plán PHSR obce Danišovce 2016-2021.
Poslanci boli oboznámení s Plánom PHSR obce Danišovce, ku ktorému mal pripomienku:
poslanec Rastislav Kočiš – do plánu doplniť infraštruktúru obce
prípojka na verejnú kanalizáciu J.Beleja – pomoc ob.úradu
svojpomocne urobiť sprchy pre chlapcov na tribúne.
7.) Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Danišovce.
HK obce Danišovce oboznámil poslancov so zásadami kontrolnej činnosti v podmienkach
samosprávy obce Danišovce, ktoré jednohlasne schválili uznesením č. 10/2016.
8.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadnutia.
9.) Rôzne.
a.) Starosta obce vyzval poslancov OZ aby navrhli a prijali VZN o parkovaní áut v obci, ktoré
treba riešiť.
b.) Sťažnosť p. Štefana Kapalku na p. Jozefa Čuja z dôvodu neoprávneného ohradenia
obecného pozemku. Poslanci OZ odporučili starostovi obce napísať p. J.Čujovi list ohľadom
neoprávneného ohradenia obecného pozemku.
c.) Sťažnosť p. Zuzany Hamračkovej na suseda p. Petra Kočiša - hlučný sused
Sťažnosť bola prejednaná a poslanci OZ odporučili starostovi obce, aby zaslal P. Kočišovi list
s napomenutím v zmysle Domového poriadku a zainteresovať do situácie aj domovníka
bytovky.
d.) Pán Paciga podal žiadosť na výmenu okien na budove Potravín s tým, že on výmenu
uhradí v rámci nájomného. Poslanci žiadosť prejednali a schválili.
e.) Kalendár pre občanov obce v počte 150ks.
f.) Pavol Duch začal stavať most na potoku, ktorý nemá schválený. Poslanci žiadajú oficiálnu
žiadosť a stavebné povolenie.

10.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.7/2016 do 10/2016.
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: Mikuláš Krescanko

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

Miroslav Dobranský

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

