Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 04.03.2020 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

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

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

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.
Spáva o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Pridelenie nájomného bytu.
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 poslanci OZ jednohlasne schválili.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.) Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s Plánom kontrolnej činnosti na 1.polrok
2020, ktorý je zverejnený ešte od 29.11.2019. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020
poslanci OZ jednohlasne schválili uznesením č. 3/2020.
5.) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so Správou o kontrolnej činnosti za rok 2019
ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie a jednohlasne schválili uznesením č. 4/2020.
6.) Pridelenie nájomného bytu.
Na základe písomnej žiadosti o ukončenie nájmu v byte č.153/4 poslanci OZ zo žiadostí,
ktoré boli doručené na obecný úrad schválili uznesením č.5/2020 a pridelili byt č.153/4
pánovi Štefanovi Bušovskému.

7.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
8.) Rôzne.
Poslanec Bc. Kamil Hudzík sa informoval:
- kedy sa bude realizovať oprava fitnes v obci, či sa nebude asfaltovať cesta, kde bola
porucha a kedy bol havarijný stav na ČOV.
Starosta obce na položené otázky odpovedal:
- fitnes- musíme úplne vynoviť interiér, vymeniť zámok a uskutočniť stretnutie priamo na
mieste. Poslanci sa dohodli na piatok 6.3.2020 o 17,00hod.
- asfaltovať cesta sa bude ale najprv sa musí usadiť násyp štrku.
- havarijný stav na ČOV bola v zimných mesiacoch v decembri
Poslanec Rastislav Kočiš upozornil starostu na odhalené plynové potrubie v potoku, že treba
volať plynárov
Poslanec Kamil Hudzík zas upozornil starostu obce, že za pomníkom zo zeme trčí rúrka, ktorá
je nebezpečná pre deti a treba ju odstrániť.
Starosta obce informoval poslancov:
- v predajni potravín je potrebná klimatizácia a dohodol sa s nájomníkom potravín, že to
uhradí nájomník z nájomného.
- Florián bude v našej obci dňa 26.4.2020
9.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.01/2020 do 05/2020.
10.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce za
účasť a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík

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

Mikuláš Krescanko

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

