Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 8.8.2019 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

- Miroslav Výrostek
Mikuláš Krescanko
Rastislav Kočiš
Emil Mikolaj
Kamil Hudzík, Bc
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.
Schválenie VZN č.3/2019 – o určení príspevku v školách a šk. zariadeniach.
Informácia o výzvach MAS_7.2,7.4 – naše zámery.
Zmena rozpočtu obce Danišovce.
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 s doplnením
bodu programu Zmena rozpočtu obce.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
Hlavný kontrolór obce doplnil, že v rámci kontrol vykonal kontrolu uznesení za rok 2018
a konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené tak, ako boli prijaté.
4.) Schválenie VZN č.3/2019 – o určení výšky poplatkov v školách a ško.zariadenich.
Poslanci OZ prejednali VZN obce č.3/2019 a zároveň ho schválili uznesením č.30/2019.
5.) Informácia o výzvach MAS_7.2,7.4 – naše zámery.
Starosta obce informoval poslancov že kancelária MAS Miloj Spiš pripravila Výzvu na
Opatrenie PRV 7.2, ktoré je určené na malú infraštruktúru v obciach do 1000 obyvateľov.
Jedná s o projekty s max. rozpočtom do 10 000,00 EUR. Celkovo máme na to sumu (pre 13
obcí s počtom obyvateľov do 1000, ak by každá išla do projektu) cca 66 790,00 EUR. Zámery
môžu byť zamerané na
- malú dopravnú infraštruktúru a dopravné vybavenie

- úpravu verejných priestranstiev, zelene
- kanalizačné vpusty, priekopy
Starosta obce navrhol poslancom, aby v tomto podopatrení obec pripravila projekt
rekonštrukciu oplotenia na ihrisku

na

Výzva na Opatrenie 7.4 - verejné služby, občianske vybavenie, voľný čas (celková alokácia
81420,00 EUR; max. výška projektu 20 000,00 EUR) a Opatrenie 7.5 - malá turistická
infraštruktúra (celková alokácia 40 700,00 EUR. max. výška projektu 8000,00 EUR). Tieto
Výzvy pôjdu teda ešte tento rok s predpokladom ich vyhlásenia jún/júl 2019 (7.4) a
september/október 2019 (7.5).
Starosta obce navrhol poslancom aby v podopatrení 7.4. pripravila projekt OHO na
rekonštrukciu strechy v kultúrnom dome.
Poslanci OZ sa zhodli so starostom a súhlasia s prípravou projektov tak, ako navrhol starosta
obce.
6. Zmena rozpočtu obce Danišovce.
Hlavný kontrolór obce po preskúmaní prijatia úveru odporučil poslancom OZ Zmenu
rozpočtu obce Danišovce s tým, že ekonómka zahrnie :
Do príjmovej časti - prijatie úveru a
Do výdavkovej časti kapitálových výdavkov na 081- športoviská (viacúčelové ihrisko)
7.) Diskusia
- Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
8.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov:
- príprava projektu pre miestne komunikácie- rekonštrukcia
- zhotovenie trvalo vysvetľujúcej tabule na hasičskej zbrojnici
- poslanec Ľubomír Majko informoval poslancov o úspechoch mládeže DHZ
Dievčatá na MS SR sa umiestnili na 2.mieste
Chlapci vo Švajčiarsku sa umiestnili na 20.mieste zo 40 družstiev
Starosta obce oznámil poslancom, že mládež za tieto úspechy si zaslúži nejakú odmenu
a preto im zabezpečil jednodňový relaxačný pobyt na Porači na deň 28.8.2019.
- 29.augusta v Odoríne bude akcia Beľušar – varenie gulášu, je potrebné zabezpečiť niekoho
kto má čas a chuť sa zúčastniť tejto akcie.
- 31.augusta 2019 obec pripraví akciu tak, ako každoročne- vatra pri príležitosti SNP spojenú
s nohejbalom, zabezpečiť nafukovací hrad pre deti, osloviť nejaký folklórny súbor malý,
a osloviť ostatných občanov obce aby sa zúčastnili na tejto akcií, vytvorili niekoľko skupín
a uvarili kotlíkový guláš (5 litrov -10 litrovl). Obec prispeje každej skupine 20,-€ na
potraviny.
- poslanec Bc. Kamil Hudzík mal požiadavku, aby obec zabezpečila retardéry pred
bytovkami kvôli bezpečnosti a ak to bude možné rozmiestniť retardér aj pri tribúne po prípade
aj inde v obci, kde to je potrebné.
- p.Natália Karpišová, konateľka spoločnosti Paciga na obec podala žiadosť o zabezpečenie
klimatizačnej jednotky. Poslanci OZ so zabezpečením nesúhlasia aj napriek tomu, že budova
patrí obci.

7.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.27/2019 do 31/2019.

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

Miroslav Výrostek
starosta obce

Zapísala:

Gabriela Vernarská

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

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík

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

Rastislav Kočiš

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

