Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.3.2015
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Mikuláš Krescanko
Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Miroslav Dobranský
Monika Adamcová

Hlavný kontrolór obce: - Ing. František Stanislav
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Schválenie rozpočtu obce na rok 2015.
Schválenie VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp.
6. Správa o kontrolnej činnosti na za r. 2014 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2015.
7. Informácia o pozemkových úpravách v obci Danišovce.
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, Miroslav Dobranský, Mikuláš Krescanko
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Rastislav Kočiš, Ľubomír Majko
3.) Prejdnanie situácie v KD
Starosta obce privítal p. Máriu Dobranskú, ktorá má v prenájmu KD. Požiadala
poslancov OZ a starostu obce o pomoc pri riešení a výmene ističov na elektr. P. Dobranská
žiadala o úhradu faktúry za výmenu ističov, s ktorou poslanci OZ a starosta obce súhlasili.
Ďalej p. Dobranská žiadala o opravu strechy z dôvodu zatekania, prešetrenie úniku plynu
a neplatenie za spotrebu el. energie Urbariátom.

Starosta obce a poslanci OZ sa dohodli, že ešte v piatok vypnú plyn v MŠ z dôvodu zistenie
úniku.
Obec dáva vypracovať projekt na rekonštrukciu KD z dôvodu podania žiadosti o pridelenie
dotácie.
4.)schválenie Rozpočtu obce na rok 2015.
Poslanci OZ prejednali návrh rozpočtu na rok 2015 po jednotlivých položkách a následne ho
schválili uznesením č.4/2015.
Poslanci OZ berú na vedomie Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2015.
Poslanci OZ delegovali p. Rastislava Kočiša do bytovej komisie uznesením č.3/2015.
5.) Schválenie VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp uznesením
č.5/2015.
6.) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 a Plán kontrolnej činnosti na rok 2015.
HK obce oboznámil poslancov OZ so Správou o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Poslanci OZ schválili Plán kontrolnej činnosti na rok 2015.
7.) Informácia o pozemkových úpravách v obci Danišovce.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o pozemkových úpravách v obci, ktoré bude
vykonávať Pozemkový úrad SNV.
8.) Diskusia
- Odpratanie vrakov z obecných pozemkov
- Prerátať a vymeniť žiarovky na verejnom osvetlení
- Pridelenie bytu č.152/3 p.J. Bednárovi
- Pridelenie bytu č.152/8 – p. A.Gabrišovi
- Pridelenie bytu č. 151/2 K. Hudzíkovi
9.) Rôzne.
Starosta obce poslancov OZ oboznámil so schválením projektu- Protipovodňová ochrana
v obci na toku Odorica.
- prevádzková budova – vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž s ukončením do 15.apríla 2015 na
prenájom priestorov.
- podaná žiadosť na MF- osvetlenie v obci
- 3.júna 2015 – Olympiáda MŠ
- 3. Mája 2015 – Florián
- mezonetové byty
- výstavba kanalizácie- vrátenie kanalizácie Popradskej spoločnosti

10.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.1/2015 do 10/2015.
11.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a HK obce
ukončil.

za účasť a zasadnutie

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Mikuláš Krescanko

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

Ľubomír Majko

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

