Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 12.11.2015
v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko
Rastislav Kočiš
Mikuláš Krescanko
Miroslav Dobranský
Monika Adamcová
Ing. František Stanislav

Hlavný kontrolór obce
Program:

1. Otvorenie .
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Informácia o projekte „Protipovodňová ochrana na toku Odorica“.
5. Pridelenie bytu.
6. 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. Program bol jednohlasne odhlasovaný
prítomnými poslancami.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Monika Adamcová, Mikuláš Krescanko, Ľubomír Majko
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Miroslav Dobranský, Rastislav Kočiš
3.) Kontrola uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Informácia o projekte“ Protipovodňová ochrana v obci Danišovce na toku Odorica“.
Starosta obce informoval poslancov OZ a HK obce o postupe s prácami projektu.
-informácia o prijatí prekleňovacieho úveru,
- HK obce podal stanovisko k čerpaniu krátkodobého a dlhodobého úveru.
- poslanci OZ jednohlasne prekleňovací úver schválili uznesením č. 29/2015 – krátkodobý
a uznesením č.30/2015 – dlhodobý.

5.) Pridelenie bytov.
Pán Martin Hric požiadal o ukončenie nájmu bytu č. 153/7. Poslanci OZ byt č. 153/7 na
základe žiadostí pridelili p. Matúšovi Šteinerovi a byt č. 154/6 pridelili p. Petrovi Kočišovi.
6.) Diskúsia.
Diskúsia prebiehala počas celého zasadnutia.
7.) Rôzne.
Starosta poslancov OZ a KH obce informoval:
- Podpísaná zmluva o odchyte túlavých zvierat
- Sťažnosť Š. Kapalko – obecný pozemok je zahradený od p. J.Čuja - poslanci odporúčili
starostovi vec prešetriť a prípadne zavolať aj geodeta a pozemok zamerať s tým, že p. Čuj
bude musieť svoj plot odstrániť.
- centrum voľného času – poslanci nesúhlasia s financovaním CVČ mimo územia obce.
- správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za šk.rok 2014/2015- poslanci schválili
uznesením č. 34/2015
-poslanec R. Kočiš dal pripomienku, že v MŠ treba opraviť kryt na elektromeri , zriadiť
telocvičňu a na ihrisku zabezpečiť el. rozvodňu krytom , zámkom a označením.
-plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015 poslanci jednohlasne schválili
uznesením č.35/2015
8.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.26/2015 do 36/2015.
8.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

Overovatelia: Miroslav Dobranský
Rastislav Kočiš
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