Zápisnica
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.6.2022 v zasadačke OcÚ
Prítomní:

Starosta obce

-

Miroslav Výrostek

Poslanci

-

Ľubomír Majko

Hl.kontrolór

-

Emil Mikolaj
Bc. Kamil Hudzík
Rastislav Kočiš
Mikuláš Krescanko
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.
Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021
Prejednanie o prijatí úveru.
Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na následné volebné obdobie..
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, Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš
Zapisovateľ
: – Vernarská Gabriela
Overovatelia
: – Mikuláš Krescanko, Bc. Kamil Hudzík
3.)Kontrola plnenia uznesení.
Uznesenia boli splnené.
4.) Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so záverečným účtom za rok 2021, zároveň
ich oboznámil so Stanoviskom HK obce, ktorý poslanci OZ vzali na vedomie. Zároveň poslanci
OZ Záverečný účet schválili uznesením č.11/2022.
5.)Prejednanie o prijatí úveru.
V rámci investície na šport, MŠ a miestne komunikácie poslanci OZ zobrali na vedomie
Správu preverenia a dodržania podmienok pri prijatí úveru. Poslanci OZ schválili prijatie
dlhodobého úveru z ČSOB banky uznesením č.12/2022.

6.) Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na následné volebné obdobie..
OZ v Danišovciach uznesením č.15/2022 určuje v súlade s §11 ods.3 zákona SNR č.369/1990
Tb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie
2022-2026 počet poslancov OZ obce Danišovce v počte 5 v jednom volebnom obvode.

OZ v Danišovciach uznesením č.16/2022 určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022 -2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Danišovce takto: 100%
úväzku.
7.) Diskúsia.
-

Diskúsia prebiehala počas celého zasadania

8.) Rôzné.
-

M.Ambroz požiadal o odpredaj pozemku parc.č. 94/81 o výmere 59m2. Poslanci OZ
schválili odpredaj pozemku pre M.Ambroza za cenu 3,-€/m2.
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov od D. Zekuciovej . poslanci OZ súhlasia
s vysporiadaním pozemkov uznesením č.14/2022
Informácia o cenách elektriny a plynu
Rekonštrukcia vo vnútorných priestoroch MŠ začína 13.6.2022
30.7.2022 budú preteky DHZ

9.)Schválenie uznesení.
Poslanci OZ obce schválili uznesenia č.9/2022 až 16/2022.
10.) Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ
ukončil.

a HK obce za účasť a zasadanie

Miroslav Výrostek
starosta obce
Zapísala:

Gabriela Vernarská

Overovatelia: Bc. Kamil Hudzík
Mikuláš Krescanko
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