
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia OZ, konaného dňa 28.02.2023 v zasadačke OcÚ 

 
Prítomní: Starosta obce             -     Mgr. Ján Olekšák 

  Poslanci  -     Miroslav Dobranský 

- Mgr. Ľuboslava Ambrozová 

- Ľubomír Majko 

-  Emil Mikolaj 

-  Ing. Henrich Rímsky 

Hlavný kontrolór obce:   - Ing. František Stanislav 

 

Program: 

 

1. Otvorenie . 

2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce za rok 2022. 

4. Diskusia k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025. 

5. Schválenie zvýšenia nájmu nájomných bytov o 30% a navýšenie poplatku za 

spoločné priestory z 0,66€ na 1,-€/ na osobu a mesiac. 

6. Schválenie predĺženia platnosti PHSR. 

7. Financovanie projektov – rekonštrukcia potravín a výstavba bytov.. 

8. Financovanie rekonštrukcie vodovodu havarijného stavu. 

9. Rôzne.  

10. Schválenie uznesení. 

11. Diskusia. 

12. Záver. 

 

1.) Otvorenie. 

Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce,  privítal poslancov OZ a HK obce, 

zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý jednohlasne schválili. 

 

2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 

 

Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj, Ing. Henrich Rímsky 

      Zapisovateľ      :    –   Mgr. Ľuboslava Ambrozová 

      Overovatelia    :    –  Ľubomír Majko,Miroslav Dobranský 

 

3.) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023. 

 

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023 bol zverejnený 3.1.2023. Poslanci OZ obce 

jednohlasne súhlasili s plánom kontrolnej činnosti HK obce  na 1. polrok 2023, ktorý schválili 

uznesením č. 4/2023. 

 

4.) Diskusia k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025. 

HK obce oboznámil poslancov OZ obce a starostu obce s Návrhom rozpočtu na roky 2023-

2025. 



OZ obce zriaďuje fond prevádzky údržby a opráv bytových budov, min. ročne vo výške 0,5% 

obstaravacich nákladov nájomnych bytov, prostriedky fondu budú vedené na samostatnom 

bankovom účte. 

 

5.) Schválenie zvýšenia nájmu nájomných bytov o 30% a navýšenie poplatku za 

spoločné priestory z 0,66€ na 1,-€/ na osobu a mesiac. 

Poslanci OZ v Danišovciach  

a) zrušili  uznesenie č.4/2005 zo dňa 3.1.2005 s účinnosťou od 1.2.2023 

b) stanovuje nájomné za užívanie bytu vo výške 1,73€/m2úžitkovej  plochy bytu  

s účinnosťou od 1.3.2023 

c) stanovuje mesačnú úhradu za užívanie spoločných priestorov vo výške 1,-€/na osobu 

a mesiac s účinnosťou od 1.3.2023 

 

6.)  Schválenie predĺženia platnosti PHSR. 

Starosta obce informoval poslancov OZ o neplatnosti PHSR. Poslanci OZ obce Danišovce 

schválili predĺženie platnosti PHSR do roku 2025 uznesením č. 17/2023. 

7.) Financovanie projektov – rekonštrukcia potravín a výstavba bytov.. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o financovaní projektov cez výberové konanie – 

formou úveru. 

 

8.) Financovanie rekonštrukcie vodovodu havarijného stavu. 

 

Starosta  obce oboznámil poslancov o havarijnom stave vodovodu a jeho financovaní. 

 

9.) Rôzne. 

 

10.) Schválenie uznesení. 

 

Poslanci OZ obce schválili uznesenia od č.12/2023 do č. 17/2023. 

 

11.) Diskusia. 
 

Diskusia prebiehala počas celého zasadania. 

 

12.) Záver. 

 

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ a HK obce  za účasť a zasadnutie 

ukončil. 

 

 

 

Mgr. Ján Olekšák 
Starosta obce 

 
 
Zapísala:         Mgr. Ľuboslava Ambrozová     ....................................................... 

 

Overovatelia:  Miroslav Dobranský ....................................................... 

 

Ľubomír Majko                          ........................................................ 


