Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 15.10.2020 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

- Miroslav Výrostek
- Rastislav Kočiš
- Emil Mikolaj
- Ľubomír Majko
- Mikuláš Krescanko
- Bc. Kamil Hudzík
Hlavný kontrolór obce- Ing. František Stanislav

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie .
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Prejednanie ukončenia nájmu KD.
Prejednanie vandalizmu.
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 poslanci OZ jednohlasne schválili
a doplnili o bod č.6 „ Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností a petície za rok 2019.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.)Prejednanie ukončenia nájmu KD.
Poslanci OZ prejednali ukončenie nájmu v KD s tým, že s nájomníčkou starosta obce
dohodne termín odovzdávania a finančného vyrovnania.
5.)Prejednanie vandalizmu.
Starosta oboznámil poslancov obce s vandalizmom detí , ktorý už hraničí s mierou únosností.
Poslanci navrhli starostovi, aby napísal list rodičom detí, ktorých sa to týka s upozornením na
nápravu a finančným vyrovnaním.

6.) Správa o vykonanej kontrole.
Hlavný kontrolór oboznámil poslancov so správou o kontrole , ktorú jednohlasne zobrali na vedomie.

7.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
8.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ.
- Prejednanie opravy potoka, ktorý bol poškodený 19.7.2020. Poisťovňa nechce
preplatiť škodu, ktorá vznikla. Obec sa odvolala a teraz čaká na odpoveď.
- Mesto SNV a okolité obce sa budú podielať na vytvorení integrovanej územnej
stratégie ako základ k čerpaniu zdrojov z EŠIF v programovom období 2021-2027.
K tomuto je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie.
- Budú sa konať pozemkové úpravy v intraviláne obce
- Oprava cesty ku kostolu
- Výmena elektr. stĺpov na spodnej ulici od tribúny a zároveň je potrebné zakúpiť
skriňu na elektromer, ktorý meria spotrebu na ČOV.
- Poďakovanie členom DHZ za pomoc v Markušovciach.
- Poďakovanie členom DHZ za pomoc pri oprave strechy a na budove MŠ 9.10.2020
9.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.21/2020 až 25/2020.
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

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

