
Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach na svojom zasadnutí 
dňa 26.7.2022 prijíma tieto uznesenia 

 
Uznesenie č. 17/2022 
OZ v Danišovciach  
schvaľuje   program zasadnutia OZ obce Danišovce. 

Všetci prítomní za. 
Uznesenie č.18/2022 
OZ v Danišovciach 
doplňuje program o bod „ Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2.polroku 2022. 
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 19/2022 
Návrhová komisia: Emil Mikolaj, Bc. Kamil Hudzík, Mikuláš Krescanko 
Zapisovateľka: Gabriela Vernarská 
Overovatelia:  Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 20/2022 
OZ v Danišovciach 
schvaľuje pridelenie nájomného bytu č.151/2 nájomcovi Jakubovi Molnárovi.  
 

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 21/2022 
OZ v Danišovciach 
schvaľuje pridelenie nájomného bytu č.154/4 nájomcovi Márií Kuchárovej.  

Všetci prítomní za. 
 
Uznesenie č. 22/2022 
OZ v Danišovciach 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce Danišovce na obdobie 2.polroka 2022 a poveruje HK 
na vykonanie kontrolnej činnosti. 

Všetci prítomní za. 
 

Uznesenie č. 23/2022 
OZ v Danišovciach  
odvoláva  z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Obecné hospodárstvo obce Danišovce, s.r.o. 
pána Ľubomíra Majka. 

                                                                                                     Všetci prítomní za. 
 

Uznesenie č. 24/2022 
 OZ v Danišovciach  
schvaľuje úplné znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Obecné hospodárstvo obce 
Danišovce, s.r.o. 
                                                                              
                                                                                                                      Všetci prítomní za. 

Uznesenie č. 25/2022 
OZ v Danišovciach 
berie na vedomie: 
 
-Informáciu o žiadosti Mariána Ambroza, Danišovce č.90, o odkúpenie pozemku parcela č. CKN 
94/18, zastavaná plocha o výmere 59 m2, zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom území Danišovce  



-zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia OZ Danišovce 13/2022 zo dňa 10.6.2022 
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 pozemku  
- CKN parcela č. 94/18, zastavaná plocha o výmere 59 m2 zapísaného na LV č. 1 v katastrálnom 
území Danišovce  
- v prospech kupujúceho: Marián Ambroz, nar.1.8.1973 , trv. bytom Danišovce 90, za kúpnu cenu 
177,- €, nakoľko prevádzaný pozemok CKN parcela č. 94/18 je priľahlý pozemok ku pozemku 
registra CKN parcele č. 94/16 na ktorom je postavená stavba súpisné číslo 77  vo vlastníctve  
kupujúceho  na liste vlastníctva č. 378 . 

Všetci prítomní za. 
 
 

Uznesenie č. 26/2022 
OZ v Danišovciach 

a) súhlasí s navýšením nového úveru z 25000,-€ na 30000,-€. 
b) súhlasí s refinancovaním existujúcich dlhodobých úverov v sume 40 480,-€. 
 

 

 

Uznesenia schválené od č. 17/2022 do 26/2022. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


