Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 04.06.2020 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. Záver.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Rozpočet na rok 2020 – prejednanie a schválenie.
Záverečný účet obce 2019- prejednanie a schválenie.
Diskúsia.
Rôzne.
Schválenie uznesení.

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 Prejednanie stavu v MŠ.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.)Prejednanie stavu v MŠ.
Bc. Kamil Hudzík žiadal starostu obce o vyjadrenie z dôvodu neotvorenia MŠ a aké kritéria
sa brali pri výbere detí. Starosta obce privolal riaditeľku MŠ, ktorá to presne vysvetlila
poslancom OZ. Poslanec Bc. Kamil Hudzík navrhol dve uznesenia, ktoré poslanci OZ
neschválili.
Uznesenie č.9/2020
OZ v Danišovciach zvoláva verejné zhromaždenie rodičov detí MŠ Danišovce na deň
5.6.2020 o 17:00hod v zasadačke obecného úradu.
Za prijatie uznesenia bol jeden poslanec
Proti prijatiu uznesenia bol jeden poslanec
Zdržali sa traja poslanci
Uznesenie č.10/2020
OZ v Danišovciach žiada otvorenie MŠ v Danišovciach od 8.6.2020.
Hlasovanie prebehlo:
Za prijatie uznesenia: bol jeden poslanec
Proti prijatiu uznesenia: bol jeden poslanec
Zdržali sa: traja poslanci

5.)Záverečný účet za rok 2019.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so Stanoviskom k záverečnému účtu za rok
2019. Poslanci OZ Danišovce Stanovisko hlavného kontrolóra obce zobrali na vedomie
a Záverečný účet za rok 2019 prijali s výhradami uznesením č. 11/2020.
6.) Prejednanie a schválenie Rozpočtu na rok 2020.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s Návrhom rozpočtu na roky 2020-2022
a zároveň ich oboznámil so svojím Stanoviskom k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022.
Poslanci OZ Danišovce schválili Rozpočet na roky 2020-2022 uznesením č. 12/2020.
7.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
8.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ.
- Obec má záujem o odkúpenie cesty pozemku parcela č.5 od PD Rozkvet Odorín za
cenu 1,50€m2.
- FITNES – starosta sa poďakoval všetkým, ktorí pri pomáhali pri rekonštrukcií
Poslanci rozhodli, že občania, ktorí budú navštevovať fitnes budú platiť za
užívanie a to: 10,-€ na celý mesiac alebo 1,-€ na hodinu.
- Ďalej sa poďakoval poslancom, ktorí pomáhajú kosiť v obci
- P.Rastislav Kočiš požiadal o financie na MŠ ( oprava ventilov, oprava zásuviek)
- Poslanci sa zhodli na vyrúbení poplatku za komunálny odpad pre občanov dlhodobo
žijúcich v obci aj keď nemajú trvalý pobyt v obci v zmysle zákona č.214/2000 Z.z.
9.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.6/2020až8/2020 a 11/2020 až 13/2020.
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

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

