Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 29.5.2019 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 Nájomnej zmluvy k pozemku pod budovou potravín.
5. Diskusia.
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 Nájomnej zmluvy k pozemku pod budovou potravín.
Poslanci OZ v Danišovciach po prejednaní schválili nájom pozemku registra „C“ parcelné
číslo 95/1 o výmere 521m2 –zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území obce
Danišovce vo výške 520,-€/rok. Na predmetnom pozemku je postavená stavba súp. číslo 79
(predajňa potravín), ktorá je vo vlastníctve obce Danišovce.
5.) Diskúsia
6.) Rôzne.
7.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.18/2019 do 20/2019.

8.) 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

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

Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2019 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

-

Miroslav Výrostek
Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Emil Mikolaj
Kamil Hudzík, Bc

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Záverečný účet obce - prejednanie a schválenie.
Schválenie VZN č.2/2019 – udržiavanie čistoty a ochrana verejnej zelene v obci.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019.
Diskúsia.
Rôzne.
Schválenie uznesení.
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, Ľubomír Majko
: – Vernarská Gabriela
: – Rastislav Kočiš, Kamil Hudzík Bc

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Záverečný účet obce za rok 2018 – prejednanie a schválenie.
Záverečný účet obce za rok 2018 spracoval hlavný kontrolór obce.
Poslanci OZ boli oboznámení so Záverečným účtom obce za rok 2018 a so Stanoviskom
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018, ktoré zobrali na vedomie. Záverečný
účet obce za rok 2018 poslanci OZ schválili uznesením č. 23/2019.
5.) Schválenie VZN č.2/2019- udržiavaneie čistoty.............
Poslanci OZ prejednali VZN obce č.2/2019 a zároveň ho schválili uznesením č.24/2019.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019.
Poslanci OZ prejednali a schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok
2019 uznesením č. 25/2019.
7.) Diskúsia
- poslanec Kamil Hudzík navrhol, aby obec dala na úradnú tabuľu Oznámenie, že počas
letných prázdnin príjme brigádnikov v prípade výpomoci s obecnými prácami.

- poslanec Rastislav Kočiš navrhol opravu plota okolo MŠ, súhlasí s návrhom poslanca
Kamila Hudzíka s prijímaním brigádnikov, z dôvodu množstva prác v obci.
- poslanec Emil Mikolaj navrhol zrušiť plotik pri pomníku z dôvodu zlej údržby
- starosta obce zas navrhol opraviť obrubníky okolo sochy sv. Márie Magdalény.
6.) Rôzne.
Počas letných mesiacov budú rôzne akcie.
- 29.6.2019 Jamnické letov spolupráci okolitými obcami – varenie guľašu
- 5.7.2019 futbal v obci – súťaž o Pohár starostu obce
- 7.7.2019 Požiarnické preteky uskutočnené v našej obci.
- 26.6.2019 Rozlúčka s predškolákmi MŠ
Poslanci OZ súhlasili s prijatím úveru na predfinancovanie projektu „Viacúčelové ihrisko
v obci Danišovce.“ Uznesením č. 26/2019

7.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.21/2019 do 26/2019.

8.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík

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

Rastislav Kočiš

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

