Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 18.7.2018
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.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Kultúrny dom - prejednanie
Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na následné volebné obdobie.
Informácia o projektoch
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 s doplnením bodov Schválenie VZN č.1/2018 obce Danišovce a Návrh plánu kontrol
HK obce na 2.polrok 2018
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Monika Adamcová, Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš
Zapisovateľ
: -- Gabriela Vernarská
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Miroslav Dobranský
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.) Kultúrny dom prejednanie.
Starosta obce oboznámil s nezaplatením nájmu za KD za obdobie 2017-2018. Nájomca p.
Dobranská po niekoľkých upozorneniach na nájom zaplatila obci iba 500,-€. Po dohode
s poslancami OZ na predošlom zastupiteľstve bola prizvaná nájomníčka pani Dobranská.
Starosta obce odovzdal slovo pani Dobranskej.
Pani Dobranská sľúbila všetko doplatiť, ak obec dá opraviť strechu a elektrické vedenie,
ktoré je už staré.
Poslanci OZ sa dohodli, keďže strecha zateká, strechu dajú opraviť do konca októbra
a elektrické vedenie vymeniť podľa potreby a možností.

5.) Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na následné volebné obdobie..
OZ v Danišovciach uznesením č.21/2018 určuje v súlade s §11 ods.3 zákona SNR
č.369/1990 Tb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie 2018-2022 počet poslancov OZ obce Danišovce v počte 5 v jednom volebnom
obvode.
OZ v Danišovciach uznesením č.22/2018 určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Danišovce takto: 100%
úväzku.
6.) Informácia o projektoch.
Obec dostala financie na projekty:
- Požiarna zbrojnica
- Rekonštrukcia Domu smútku
- Detské ihrisko- Ministerstvo financií
7.) Schválenie Plánu kontrol HK obce na 2.polrok 2018.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s plánom kontrol na 2.polrok 2018 zverejneným
na úradnej tabuli obce od 1.6.2018, ktorý poslanci jednohlasne prijali uznesením č.23/2018.
8.) Schválenie VZN č.1/2018 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Danišovce.
Starosta obce predložil Návrh VZN obce Danišovce č.1/2018 o vylepovaní volebných
plagátov na území obce Danišovce, zverejnený na úradnej tabuli dňa 29.6.2018, ktorý
poslanci schválili uznesením č.24/2018.
9.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
10.) Rôzne.
- Vandalizmus v obci (rozbité okná na ČOV)
- Mladí hasiči sa umiestnili na 2.mieste
- 14.júla sa uskutočnil futbal a športové hry na ihrisku ( starosta sa poďakoval tým, ktorý
pomáhali pri organizovaní.)
11.) Schválenie uznesení.
Uznesenia boli prijaté od čísla 19/2018 do čísla 24/2018

12.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi obce za účasť
a zasadanie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce
Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Mikuláš Krescanko

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

Miroslav Dobranský

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

