Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 29.6.2016
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. Schválenie Záverečného účtu za rok 2015.
5. Schválenie VZN č.2/2016 o o komunálnom odpade..........................
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2016.
7. Diskusia.
8. Rôzne.
9. Schválenie uznesení.
10. 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 ,Rastislav Kočiš,
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Ľubomír Majko
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2015.
HK obce oboznámil poslancov so Záverečným účtom obce, ktorý bol vyvesený na úradnej
tabuli dňa 8.6.2016 a zároveň ich oboznámil so Stanoviskom HK obce k Záverečnému účtu
za rok 2015.
HK obce odporúčal poslancom Záverečný účet schváliť s výhradami- zriadiť fond opráv 0,05% nájomného.
Poslanci Záverečný účet za rok 2015 schválili s výhradami uznesením č.14/2016.

5.) Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom...............................
Starosta obce informoval poslancov, že k 1.7.2016 obec musí mať v účinnosti VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom.
Spracované VZN č.2/2016 bolo zverejnené na obecnej úradnej tabuli dňa 10.6.2016.
- P. Monika Adamcová mala pripomienku- aby vo
VZN sa uvádzalo konkrétne miesto zberného dvora.
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č.2/2016 uznesením č.13/2016
6.) Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2016.
HK obce oboznámil poslancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016, ktorý
poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č.15/2016 a zároveň HK obce poverili
vykonávaním kontrolnej činnosti podľa plánu.
7.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
8.) Rôzne.
a.) Sťažnosť občanov obce na hlučnosť v čase diskoték – poslanci OZ poverili starostu obce
prešetrením sťažnosti u usporiadateľa.
b) v sobotu 2.6.2016 bude športový deň o 16,00 hod futbal, preteky pre deti budú organizovať
– M. Adamcová a M. Kočišová
c) 23.7.2016 bude v obci – nohejbal
24.7.2016 bude b obci – futbalový turnaj ženatí/slobodní
d) Mladé hasičky sa umiestnili na 1.mieste
10.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.11/2016 do 15/2016.
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

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

Rastislav Kočiš

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

