Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 2.3.2018
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Miroslav Dobranský
Monika Adamcová
Mikuláš Krescanko
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 rozpočtu na rok 2018.
Schválenie Plánu kontrol HK na 1.polrok 2018.
Schválenie dodatku č.01 k Zmluve o zriadení funkcie HK viacerých obcí.
Informácia o pripravovanom projekte „Zberný dvor“.
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 bol doplnený o bod
„ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017“ a ktorý jednohlasne schválili.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Rastislav Kočiš, Monika Adamcová, Ľubomír Majko,
Zapisovateľ
: -- Gabriela Vernarská
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Miroslav Dobranský
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Schválenie rozpočtu na rok 2018.
Návrh Rozpočtu na rok 2018 bol zaslaný poslancom OZ. Poslanci OZ schvaľujú Rozpočet na
roky 2018-2020 s tým, že treba upraviť rozpočet na predprimarnú výchovu a rozpočet bude
s prebytkom.

5.) Schválenie Plánu kontrol HK obce na 1. Polrok2018.
Hlavný kontrolór obce poslancov OZ oboznámil s Plánom kontrol na 1. Polrok 2018, ktorý
poslanci OZ jednohlasne schválili.
6.) Schválenie Dodatku č.01 k Zmluve o zriadení funkcie HK viacerých obcí.
HK obce oboznámil poslancov OZ s Dodatkom č.01 ku Zmluve o zriadení funkcie HK
viacerých obcí, ktorý poslanci OZ jednohlasne schválili. Jedná sa o ďalšiu obec, v ktorej bude
tiež hlavným kontrolórom.
7.) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s kontrolami , ktoré vykonal počas roka
2017. Hlavný kontrolór obce doporučuje zrušiť Rokovací poriadok z roku 2003 a zhotoviť
nový, ktorý bude spĺňať podmienky zákonom stanovené. Správu HK obce poslanci OZ berú
na vedomie.
8.) Informácia o projekte „Zberný dvor v obci Danišovce.“
Starosta obce informoval poslancov OZ s pripravovaným projektom.
9.) Diskusia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadnutia.
10.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ:
 Schválený Projekt – Tribúna- oprava
 Podaný projekt- Detské ihrisko pri MŠ
 Byt Jaroslava Liptáka – na základe sťažností obyvateľov bytovky je potrebné mu
zaslať výzvy, aby odovzdal byt, ktorý neužíva.
 KD- p. Dobranská neplatí nájom- treba to riešiť
10.) Schválenie uznesení.
Uznesenia boli prijaté od čísla 1/2018 do čísla 6/2018
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: Mikuláš Krescanko

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

Miroslav Dobranský

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

