Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 18.12.2020 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.
Plán kontrol na 1.polrok 2021
Úprava rozpočtu na rok 2020.
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 „ Plán kontrol na 1.polrok 2021.“
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia :
Zapisovateľ
Overovatelia

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

3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.)Plán kontrol na 1.polrok 2021.
Poslanci OZ poverili hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol v 1. polroku 2021.
5.) Úprava rozpočtu obce.
Úprava rozpočtu za rok 2020 predložený návrh ekonómkou. S úpravami OZ informoval
starosta obce. OZ schválilo úpravu rozpočtu za rok 2020 v zmysle predloženého návrhu
rozpočtovým opatrením č.2. Schválené OZ jednohlasne.
6.) Správa o Audite obce.
OZ schválilo správu z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019. Schválené OZ jednohlasne

7.) Diskúsia.
Diskusia prebiehala počas celého zasadania.
Poslanec Kamil Hudzík sa informoval ohľadom dezinfekcie objektu – posilňovne, taktiež
možnosti vstupu počas zákazu vychádzania po 19.12.2020. rasťo Kočiš sa vyjadril, že zúčastniť
tréningu sa môžu zúčastniť maximálne 3 osoby
8.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ.
- o vypracovaní projektu na nové kúrenie pre MŠ, oddelenie budovy MŠ od budovy KD na
základe vypracovaného geometrického plánu. OZ vzalo na vedomie informáciu o rozdelení
a súhlasí s bezodplatným prevodom budovy MŠ do majetku obce
- o prebratí KD od p. Dobranskej, o dlhu a rozdiele medzi dlhom a ponechaným zariadením p.
Dobranskou pre obec. Zostávajúci dlh predstavuje 1843,-€.
-

O projekte zberu a zhodnotenia biologocky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb,
Brantner Nova a zapojenie sa obce do tohto projektu.
O nájomcoch v bytovkách presahujúcich nárok na sociálny byt.
Starosta sa poďakoval za spoluprácu a poprial šťastné vianočné sviatky a Nový rok.

9.) Schválenie uznesení.
Poslanci OZ schválili uznesenia od č.26/2020 až 32/2020.
10.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a hlavnému kontrolórovi obce za účasť
a zasadnutie ukončil.

Miroslav Výrostek
starosta obce
Zapísala:

Mikuláš Krescanko

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík
Rastislav Kočiš
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