Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.3.2019 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

-

Miroslav Výrostek
Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Emil Mikolaj
Mikuláš Krescanko
Kamil Hudzík, Bc
Hlavný kontrolór obce: - Ing. František Stanislav

Program:
1. Otvorenie .
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prejednanie a schválenie Rozpočtu obce na rok 2019.
5. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2019.
6. Diskúsia.
7. Rôzne.
8. Schválenie uznesení.
9. Záver.
1.) Otvorenie.
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce, privítal poslancov OZ a HK obce a
zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý jednohlasne schválili.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

– Emil Mikolaj, Mikuláš Krescanko, Kamil Hudzík Bc.
: – Vernarská Gabriela
: – Rastislav Kočiš, Ľubomír Majko

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Prejednanie a schválenie Rozpočtu obce na roky 2019-2021.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu obce
Danišovce na roky 2019až 2021 a odporúčal poslancom návrh prijať. Poslanci OZ stanovisko
hlavného kontrolóra zobrali na vedomie a následne rozpočet schválili uznesením č.15/2019
s tým, že rozpočet na roky 2020-2021 nie je záväzný.
5.) Prejednanie a schválenie VZN č.1/2019.
Poslanci prejednali návrh VZN č.1/2019 o pravidlách času predaja
v obchodoch
a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Danišovce, v ktorom bude doplnené
v čl.III. bod č.4 a služby v kultúrnom dome. VZN č.1/2019 schválili uznesením č.16/2019.

6.) Diskúsia
1.) V diskusii občan Štefan Kapalko mal požiadavku, aby poslanci OZ a starosta obce
prejednali s riaditeľom Eurobusu o zmenu v cestovnom poriadku, zabezpečiť autobus
o 20,00hod.v pracovnom týždni.
2.) V diskusii poslanec Bc. Kamil Hudzík upozornil pracovníčku ob.úradu na chybu
v uzneseniach.
Týmto sa opravuje výsledok hlasovania v uznesení č.5/2019- 4 poslanci za
1 poslanec sa zdržal
7.) Rôzne.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ,
-

-

že na obec bol doručený list adresovaný obecnému zastupiteľstvu, aby prejednali
nájom pozemku pod potravinami a prijali uznesenie. Poslanci OZ nesúhlasia
a uznesenie príjmu až po prejednaní so Slovenským pozemkovým fondom, ktoré
zabezpečí starosta obce.
prejednanie pozemkov parcela KN- E- 73/1,90073/1 pri obecnom ihrisku.

Poslanec Rastislav Kočiš
- požiadal starostu obce o zakúpenie súpisných čísel na bytovky
- informoval ako p. Dobranská platí nájom za KD
- oprava strechy na budove KD
8.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.12/2019 do 17/2019.
9.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Ľubomír Majko

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

Rastislav Kočiš

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

