
Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí 
dňa 10.6.2022 prijíma tieto uznesenia 

 
Uznesenie č. 9/2022 
OZ v Danišovciach  
schvaľuje   program zasadnutia OZ obce Danišovce. 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 10/2022 
Návrhová komisia: Emil Mikolaj, Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš 
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská 
Overovatelia:  Bc. Kamil Hudzík, Mikuláš Krescanko 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 11/2022 
OZ v Danišovciach 
a)  berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce       
     Danišovce za rok 2021.  
b)  schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
c)   schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 4377,51€. 
d)  súhlasí s použitím prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky rozpočtu 2022. 
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 12/2022 
OZ v Danišovciach 
a) berie na vedomie preverenie dodržiavania podmienok pre prijatie návratných finančných 
zdrojov financovania obcou Danišovce predložené HK obce. 
b) schvaľuje prijatie dlhodobého úveru od ČSOB vo výške 25000,-€. 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 13/2022 
OZ obce Danišovce 
berie na vedomie:  
informáciu o žiadosti Mariana Ambroza,  Danišovce č.90, o odkúpenie pozemku par. č. 94/18 
(Zastav.plocha a nádvorie), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce. 
 
schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja z pozemku parc.č. KN-C 94/18 
(zastavaná plocha a nádvorie), zapísaného  v LV 1, kat. územie Danišovce za kúpnu cenu 3,-€/m2 
v prospech Mariána Ambroza, Danišovce č.90, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že 
predmetný pozemok žiadateľ využíva. 
 
ukladá:  
a) zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa tohto uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku 
obcí v platnom znení,  
 
 

Všetci prítomní za. 
Uznesenie č. 14/2022 
OZ v Danišovciach 
súhlasí s vysporiadaním pozemkov Dany Zekuciovej, Danišovce 32. 

Všetci prítomní za. 



 
 
 
Uznesenie č. 15/2022 
OZ v Danišovciach 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. 

                                                                                                     Všetci prítomní za. 
 

Uznesenie č. 16/2022 
 OZ v Danišovciach 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. 
                                                                              
                                                                                                                      Všetci prítomní za. 

Uznesenia schválené od č. 9/2022 do 16/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


