
 
Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí 

dňa 16.9.2021 prijíma tieto uznesenia 
 

Uznesenie č.16/2021 
OZ v Danišovciach  
schvaľuje   program zasadnutia OZ obce Danišovce.  

                                                                                             Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 17/2021 
Návrhová komisia: Emil Mikolaj, Rastislav Kočiš 
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská 
Overovatelia:  Ľubomír Majko, Bc. Kamil Hudzík,                                                                                        

                                                                                                       Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 18/2021 
 
OZ v Danišovciach 
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.  
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 19/2021 
 OZ v Danišovciach 
 schvaľuje   Plán kontrolných činností pre 2.polrok 2021. 
                                                                              

                                                                                                       Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 20/2021 
OZ obce Danišovce 
schvaľuje  pridelenie bytu č.154/8 Martine Majkovej s priateľom Jaroslavom Ďuricom. 

 
Traja poslanci za. 

Jeden sa zdržal. 
 

Uznesenie č. 21/2021 
OZ obce Danišovce 
schvaľuje  pridelenie bytu č.150/2 rodine Lipovskej. 

 
Traja poslanci za. 

Jeden sa zdržal. 
 

Uznesenia schválené od č.16/2021 do 21/2021. 
 
 



 
Výpis z uznesení. 
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