Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 04.09.2020 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

- Miroslav Výrostek
Rastislav Kočiš
Emil Mikolaj
Ľubomír Majko
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 Povodňového plánu obce na rok 2020.
5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020- prejednanie a schválenie.
6. Prejednanie projektových zámerov obce.
7. Diskúsia.
8. Rôzne.
9. Schválenie uznesení.
10. 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
a doplnili o bod schválenie a úprava Rozpočtu na rok 2020 a zároveň prejednanie návratnej
finančnej pomoci ako bod č.7.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

– Emil Mikolaj,Bc.
: – Vernarská Gabriela
: – Rastislav Kočiš, Ľubomír Majko

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
V rámci bodu kontroly uznesení hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so Správou
o kontrole uznesení za rok 2019, ktorú poslanci OZ vzali na vedomie.
4.)Prejednanie a schválenie Povodňového plánu obce na rok 2020.
Poslanci OZ prejednali a schválili Povodňový plán obce na rok 2020 uznesením č.17/2020.
5.)Plán kontrol na 2. Polrok 2020- prejednanie a schválenie.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s Plánom kontrol na 2.polrok 2020, ktorý bol
zverejnený od 26.6.2020 a ktorý poslanci schválili uznesením č.18/2020.

6.) Prejednanie projektových zámerov.
Starosta obce oboznámil poslancov s projektovými zámermi obce.
Týka sa to projektov, ktoré obec už má vypracované
Miestne komunikácie
Zberný dvor
Rekonštrukcia obecného úradu

7.) Úprava rozpočtu na rok 2020.
Poslanci OZ prejednali zmenu rozpočtu, ktorú schválili rozpočtovým opatrením č.1.
a uznesením č. 19/2020. Jedná sa o prenos výdavkov, kedy sa nemení výška rozpočtu.
Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra prejednanie Návratnej finančnej
pomoci, ktorú poslanci schválili uznesením č. 20/2020.
8.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
9.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ.
- Treba zakúpiť koberec do herne MŠ
- Na základe cenovej ponuky obec zadala už objednávku pre asfaltovanie rozbitej cesty
pri p. Hlebovému , ktorá je rozbitá z dôvodu opravy vodovodu.
9.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.14/2020 až 20/2020.
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: Ľubomír Majko

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

Rastislav Kočiš

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

