
Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí 
dňa 10.12.2021 prijíma tieto uznesenia 

 
Uznesenie č.22/2021 
OZ v Danišovciach  
schvaľuje   program zasadnutia OZ obce Danišovce doplnený o bod č.8 Úprava rozpočtu pre 
rok 2021. 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 23/2021 
Návrhová komisia: Emil Mikolaj, ľubomírMajko 
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská 
Overovatelia:  Mikuláš Krescanko,Bc. Kamil Hudzík,  

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 24/2021 
 
OZ v Danišovciachschvaľuje úpravu uznesenia č.18/2021, staré znenie: 
berie na vedomie: 
- informáciu o žiadosti Tomáša Lukáča,  Danišovce č.112, o odkúpenie časti pozemku par. č. 
621/24 (TTP), zapísaného v LV 1, k. ú. Danišovce. 
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia OZ Danišovce č. 6/2021 zo dňa 
17.3.2021 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
schvaľuje:  
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 15/2021, úradne 
overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 4.5.2021 pod č. 
209/2021, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 621/51 (zast. pl.) s výmerou 43 m2, z 
pozemku par. č. KN-C 621/24 (TTP), k. ú. Danišovce, v prospech Tomáša Lukáča, Danišovce 
č.112, za kúpnu cenu 129,-€, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie 
citovaného pozemku ako pozemku nachádzajúceho sa v dvore žiadateľa.  
 
Nové znenie: 
OZ v Danišovciach 
berie na vedomie: 
 
-Informáciu o žiadosti Tomáša Lukáča a manželky, Danišovce č.112, o odkúpenie pozemkov 
nachádzajúcich sa vo dvore žiadateľa, podľa GP č.15/2021 novovytvorená CKN parcela č. 
621/51, zastavaná plocha o výmere 43 m2, ktorá bola odčlenená od pozemku registra CKN 
parcely č. 621/19, zastavaná plocha o výmere 2603 m2, zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom 
území Danišovce a predaj novovytvorenej CKN parcely 621/50 trvalé trávne porasty 
o výmere 34 m2, ktorá bola odčlenená       od  pozemku registra CKN parcely 621/24 trvale 
trávne porasty  o výmere 134 m2 zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom území Danišovce. 
-zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia OZ Danišovce č.6/2021 zo dňa 
17.3.2021 a splnení príslušných ustanovení zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom 
znení. 

schvaľuje: 

v súlade s § 9a ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení 
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov zameraných geometrickým 
plánom č.15/2021, úradne  overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym 
odborom dňa 4.5.2021 pod č.209/2021 a to: 



-novovytvorený pozemok  CKN parcely č. 621/51, zastavaná plocha o výmere 43 m2, ktorý 
bol odčlenený od pozemku registra CKN parcely č. 621/19, zastavaná plocha o výmere 2603 
m2, zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom území Danišovce  

-novovytvorený pozemok CKN parcely 621/50, trvalé trávne porasty o výmere 34 m2, ktorý 
bol odčlenený od  pozemku registra CKN parcely 621/24, trvale trávne porasty o výmere 134 
m2 zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom území Danišovce.  

v prospech kupujúcich: Tomáš Lukáč, rod. Lukáč, nar.21.09.1985 , trv. bytom Danišovce 112  
a  Ivana Lukáčová rod.Olšanská, nar.20.07.1986, tr.bytom Danišovce 112 v podiele 1/1, za 
kúpnu cenu 231,- €, nakoľko prevádzaný pozemok CKN parcela č. 621/51 a pozemok CKN 
parcela č.621/50 sú priľahlé pozemky ku pozemku registra CKN parcele č. 621/43 a pozemku 
registra CKN  parcele č. 621/47     na ktorom je postavená stavba súpisné číslo 112  vo 
vlastníctve kupujúcich  na liste vlastníctva č. 566 . 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 25/2021 
OZ v Danišovciach schvaľuje Plán kontrolných činností pre 1.polrok 2022. 
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 26/2021 
OZ obce Danišovce schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku 
v školách a školských zariadeniach na území obce Danišovce. Mesačný príspevok za pobyt 
dieťaťa v MŠ sa mení z 8,-€ na 12,-€. 
 

Všetci prítomní za. 
 

Uznesenie č. 27/2021 
OZ obce Danišovce schvaľuje dokument Nízkouhlíková stratégia obce Danišovce - 2030. 

 
Všetci prítomní za. 

 
Uznesenie č. 28/2021 
 
OZ v Danišovciach 
1) berie na vedomie správu z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 obce Danišovce. 
2) berie na vedomie správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020. 
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 29/2021 
OZ v Danišovciach schvaľuje úpravu rozpočtu obce Danišovce rozpočtovým opatrením č.2 

 
 

Všetci prítomní za. 
Uznesenie č. 30/2021 
OZ v Danišovciach nevykonalo voľbu prísediaceho sudcu okresného sudcu v SNV z dôvodu, 
že obec nemá vhodného kandidáta. 

Všetci prítomní za. 
 

 
 
 

Uznesenia schválené od č.22/2021 do30/2021. 



 
 
 
 
 

Výpis z uznesení. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí 
dňa 10.12.2021 prijíma tieto uznesenia 

 
 

Uznesenie č. 24/2021 
 
OZ v Danišovciach 
 
berie na vedomie: 
 
- Informáciu o žiadosti Andrei Ambrozovej, bytom Danišovce č.90, o odkúpenie pozemku parcela  
CKN  č.1239/5, zastavaná plocha o výmere 64 m2 zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom území 
Danišovce  
- Zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia OZ Danišovce č.6/2021 zo dňa 17.3.2021 
a splnení príslušných ustanovení zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení. 

schvaľuje: 

v súlade s § 9a ods.8 písm.b) zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení nad polovičnou 
väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku  CKN parcela č. 1239/5, zastavaná plocha o výmere 
64 m2 zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom území Danišovce  
 
v prospech kupujúcej: Andrea Ambrozová, rod. Ambrozová, nar.15.8.1974 , trv. bytom Danišovce 
90, za kúpnu cenu 192,- €, nakoľko prevádzaný pozemok CKN parcela č. 1239/5 je priľahlým  
pozemkom ku pozemku registra CKN parcela č. 620/6, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho v podiele 
1/1  uvedený na liste vlastníctva č. 245 . 

Všetci prítomní za. 
 
 
 
 

Uznesenia schválené od č.22/2021 do 30/2021. 
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