Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 16.6.2021 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce
Poslanci

- Miroslav Výrostek
- Ľubomír Majko
- Emil Mikolaj
- Rastislav Kočiš
- Bc. Kamil Hudzík
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.
Záverečný účet 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.
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov komisie.
Návrhová komisia : – Emil Mikolaj, Bc. Kamil Hudzík
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš
3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
V rámci kontroly uznesení
uznesení za rok 2020.

hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s kontrolou

4.) Záverečný účet 2020.
KH obce oboznámil poslancov so svojím Stanoviskom k k Záverečnému účtu 2020, ktoré
poslanci OZ Danišovce zobrali na vedomie.
Zároveň poslancom OZ Danišovce hlavný kontrolór obce odporúčal Záverečný účet obce za
rok 2020 schváliť bez výhrad.
Poslanci OZ obce schválili Záverečný účet za rok 2020 uznesením č.12/2021.
Poslanci OZ schválili prídel do rezervného fondu vo výške 11870,26€

5.) Diskúsia.
-

SPP- plynová rúra v potoku Odorica nebezpečenstvo poškodenia
Poslanci OZ súhlasia s použitím prostriedkov z rezervného fondu na financovanie
výdavkov v rozpočte 2021 vo výške 5000,-€ nasledovne:
Príjem 454001 – 5000,-€
Výdavok 08.1.0-630- 5000,-€

6.) Rôzne.
Starosta obce informoval poslancov OZ.
- prebiehajú pozemkové úpravy v obci
- parkovanie áut pri cyklistickom chodníku
- kuchynský odpad – riešenie, z envirofondu obce dostala 732,-€
- kosenie v obci
- na ČOV poľovníci majú mrazničku na divinu, kvôli moru ošípaných.
- 9.6.2021 bola porucha na vodovodnom potrubí na ul. od Ladislava Novysedláka a Milana
Majka.
- z potoka je potrebné vybrať panely za pomoci techniky.
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: Rastislav Kočiš
Ľubomír Majko
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