Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.6.2017
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
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.
Riešenie sťažností.
Prejednanie a schválenie ZU obce za rok 2016.
Pridelenie bytu
Príprava a prejednanie projektov.
Diskúsia.
Rôzne.
Schválenie uznesení.
Záver.

1.) Otvorenie.
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce, privítal poslancov OZ, HK obce,
prítomných hostí a zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý jednohlasne
schválili.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Ľubomír Majko, Miroslav Dobranský,
Zapisovateľ
: -- Gabriela Vernarská
Overovatelia
: – Rastislav Kočiš
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Riešenie sťažností.
a) Petícia- za zrušenie diskoték- občania obce
--Nadmerný hluk, parkovanie áut, WC za domom p. Hlebového,
--na diskotéku chodí viac ľudí ako je kapacita v bare,

--bordel po dedine robí mládež, ktorá nie je pustená na diskotéku
--ohňostroj bez povolenia obce
--Svetla v obci nesvietia v noci
--Autá na obecných cestách pred rodinnými domami
Poslanec OZ Miroslav Dobranský navrhuje zrušiť diskotéky.´
HK obce upozornil , že
obec môže svojim VZN zakázať ale aj povoliť ohňostroj (banský zákon – odvolací orgán)
Zákon o kultúrnych akciách – obec nemusí povoľovať kultúrne akcie ale prevádzkovateľ je
povinný to obci oznámiť.
Obec VZN určí čas otvárania alebo zatvárania prevádzok.
Uznesenie o zrušení diskoték nebolo prijaté nakoľko hlasovanie dopadlo:
za zrušenie 1
zdržalo sa 2
OZ zrušením diskoték sa bude zaoberať na ďalšom zasadnutí za prítomností všetkých
poslancov.
b) Sťažnosť p. Kapalko- odstránenie kanalizačnej šachty.
Zvolať zúčastnené strany na prejednanie.
c) Sťažnosť p.M.Knieznerová – uvoľnenie prístupovej cesty.
Zvolať zúčastnené strany na prejednanie.
5.) Prejednanie a schválenie ZÚ obce rok 2016.
29.5.2017 bol zverejnený Návrh ZÚ za rok 2016.
Príloha – Návrh ZÚ za rok 2016.
Starosta obce má preveriť refinancovanie úverov OTP
Hlavný kontrolór obce navrhol poslancom OZ aby Návrh ZU prijali s výhradami.
Poslanci OZ schválili ZÚ za rok 2016 uznesením číslo 14/2017.
6.) Pridelenie bytu.
K 1.9.2017 sa uvoľňuje 2-izbový byt č. 153/2
Poslanci OZ pridelili byt Miriam Kamenickej s tým, že musí preukázať príjem. V prípade
nepreukázania príjmu, byt bude pridelený Marekovi Holdovi.
7. Príprava a prejednanie projektov.
a)
b)
c)
d)

Podávanie projektov do konca novembra – oprava Domu smútku
Zateplenie KD – Envirofond – výmena okien a renovácia strechy
Oprava cesty – družstevná cesta, urbarská cesta
Verejné osvetlenie –SSE oslovili obec na spracovanie projektu

8.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
9.) Rôzne.
Čistenie potoka
Zrkadlo pri dome p. Hlebového
Organizovanie Floriána - poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali

Dňa 18.6.2017 sa uskutočnia preteky DHZ so začiatkom o 8,30 hod
1.7.2017 – Deň detí a futbalový zápas
Ústna sťažnosť občanov na zavíjanie psa – majiteľ Kamil Hudzík
Maľovanie bytoviek prebehne cez letné prázdniny
Oprava bytovky č.154 – premočenie vody na stenách
BRO pokosená tráva- odvážajú Brantner Nova, obec má na to 6 kontajnerov
10.) Schválenie uznesení.
Uznesenia boli prijaté od čísla 9/2017 do čísla 16/2017
11.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ, HK obce a prítomným hosťom za
účasť a zasadanie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

Overovatelia: Rastislav Kočiš
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