Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 27.11.2018
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Miroslav Dobranský
Monika Adamcová
Mikuláš Krescanko
Rastislav Kočiš
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.
Správa o vykonanom Audite za rok 2017.
Úprava rozpočtu.
Správa o výsledku kontroly HK.
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 bodu „ Schválenie VZN č.2/2018 o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Danišovce.“
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Mgr. Monika Adamcová, Ľubomír Majko,
Zapisovateľ
: -- Gabriela Vernarská
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Miroslav Dobranský

Rastislav Kočiš

3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.) Informácia o vykonanom Audite za rok 2017.
Starosta obce oboznámil poslancov so Správou o vykonanom Audite účtovnej uzávierky
a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2017. Poslanci OZ túto správu zobrali na
vedomie.
5.) Úprava rozpočtu.
Starosta obce podal poslancom informáciu o vykonanej zmene v rozpočte pre rok 2018

6.) Správa o kontrolnej činnosti HK.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ o kontrolnej činnosti vykonanej na obci.
7.) Schválenie VZN 2/2018 o umiestňovaní plagátov na území obce Danišovce.
Poslanci OZ uznesením č. 35/2018 jednohlasne schválili VZN č.2/2018 o umiestňovaní
plagátov na území obce Danišovce.
8.Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
9.) Rôzne.
- pani Mgr. Monika Adamcová informovala poslancov a zároveň aj podala žiadosť
o povolenie na zriadenie trhového miesta na deň 15.12.2018.
- pripomienka p. Dobranského v prípade riešenia rozpočtových opatrení.
- starosta obce informoval poslancov, že tak ako každý rok budeme robiť Mikuláša pre deti na
obci v deň 6.12.2018
10.) Schválenie uznesení.
Uznesenia boli prijaté od čísla 30/2018 do čísla 35/2018
9.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi
spoluprácu počas celého volebného obdobia, za účasť a zasadanie ukončil.

obce za

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Mikuláš Krescanko

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

Miroslav Dobranský

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

