Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.11.2016
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Mikuláš Krescanko
Monika Adamcová
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.
Voľba Hlavného kontrolóra obce.
Schválenie VZN č.3/2016 o určení príspevku v školách.
Úprava rozpočtu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
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 s doplnením bodu: Správa o výchovno-vzdel.činnosti MŠ.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Monika Adamcová , Rastislav Kočiš
Zapisovateľ
: -- Mgr. Monika Adamcová
Overovatelia
: – Miroslav Dobranský, Mikuláš Krescanko
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Voľba Hlavného kontrolóra obce.
Poslanci OZ volili do funkcie Hlavného kontrolóra Ing. Františka Stanislava od 1.1.2017 do
31.12.2022 s pracovným úväzkom vo výške 5% . z počtu uchádzačov 1, ktorý splnil
požadované predpoklady a stanovené podmienky na túto funkciu.

5.) Schválenie VZN č.3/2016 o určení príspevku v školách.
Starosta obce oboznámil poslancov s VZN č.3/2016 o určení poplatkoch v školách, ktorý
jednohlasne schválili uznesením číslo 24/2016.
6.) Úprava rozpočtu.
Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016. Poslanec Miroslav
Dobranský vzniesol pripomienku k položke č.611 tarifný plat. Poslanci OZ sa dohodli
o prerokovaní o tomto bode . Bod bude prerokovaný v najbližšej možnej dobe za účasti
ekonómky Obu.
7.) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ.
Starosta obce oboznámil poslancov so Správou o výchovnovzdelávacej činnosti, ktorú
vypracovala riad. MŠ Lenka Bajtošová. Poslanci OZ Správu jednohlasne schválili uznesením
číslo 25/2016.
8.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
9.) Rôzne.
1. Starosta obce oboznámil poslancov o uvoľnení bytu č.150/6 . Tento byt poslanci OZ
schválili p. Mariánovi Mikolajovi uznesením číslo 26/2016
Zároveň byt po Mariánovi Mikolajovi poslanci OZ pridelili a schválili Lýdií
Friedmanskej uznesením číslo 27/2016.
2. Starosta obce oboznámil poslancov OZ o akcií „Mikuláš“ a oboznámil tiež s výmenou
verejného osvetlenia a ohľadom vianočnej výzdoby.
3. Podaná informácia o platbe za vodomer od 1.1.2017 cca 10,-€ ročne na hodinu.
4. p.- Adamcová predniesla žiadosť o povolenie na uskutočnenie „ Vianočných HAND
MADE trhoch“ organizovaných „ Filiálkou Danišovce.“ Starosta obce súhlasil. P.
Adamcová zašle oficiálnu žiadosť o povolenie na zriadenie trhového miesta pri soche
Márií Magdaléne.
5. Starosta obce predniesol informáciu o UNIStreet – jednoduchý a úsporný rad
osvetlenia ciest.
6. Informácia o cenovej ponuke EUROBUS ohľadom nového spoja na linke 810406.
7. P. Rastislav Kočiš podal informáciu ohľadom vypúšťania výkalov do potoka, žiadal
o zaistenie oplotenia pri MŠ okolo potoka, ohľadom opláštenia elektrickej rozvodne
pri detskom ihrisku. Upozornil na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
8. P. Monika Adamcová upozornila na preliezky na detskom ihrisku, ich nefunkčnosť sú
nebezpečné, necertifikované. Podal sa návrh na ich odstránenie.

10.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.21/2016 do 27/2016.

11.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a HK obce za účasť a zasadnutie
ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Mgr. Monika Adamcová

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

Overovatelia: Ľubomír Majko

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

Rastislav Kočiš

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

