Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 20.2.2019 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prejednanie úveru na preplatenie projektu z Eurofondov.
Diskusia.
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. Program bol jednohlasne schválili
s doplnením programu o bod.
1.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia splnené.
4.) Prejednanie úveru na preplatenie projektu z Eurofondov.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s ukončením rekonštrukcie Domu smútku, na ktorý je
potrebný zobrať úver na predfinancovanie. Zároveň hlavný kontrolór obce oboznámil
poslancov OZ s podmienkami prijatia úveru – Preverenie dodržania podmienok na prijatie
návratných finančných zdrojov. Poslanci OZ schválili prijatie úveru vo výške 115000,-€ na
predfinancovanie a spolufinancovanie projektu „ Stavebné úpravy Domu smútku“ uznesením
č.9/2019.
5.) Diskusia.
V diskusií poslanec Bc. Kamil Hudzík mal pripomienky:
- Oprava lámp na VO, ktoré nesvietia
- Plán kultúrnych činnosti
- Na webovej stránke obce včas zverejňovať potrebné náležitosti

6.) Rôzne.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ.
- prejednanie pozemku 95/1 pod budovou potravín- možnosť odkúpenia v hodnote 7900,-€
- ku 31.1.2019 skončil stavebný úrad na obecnom úrade. Od 1.2.2019 obec je členom
Spoločného stavebného úradu obce Harichovce.
-oblastná organizácia cestovného ruchu – poslanci OZ schvaľujú výstup z oblastnej
organizácie cestovného
- voľby prezidenta SR
7.)Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019
Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných poslancov OZ so Správou o kontrolnej činnosti
za rok 2018, ktorý poslanci OZ zobrali na vedomie uznesením č.12/2019.
8.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.7/2019 do 12/2019.
9.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ za účasť a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík

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

Mikuláš Krescanko

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

