
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 10.12.2021 v zasadačke OcÚ 

 
Prítomní: Starosta obce        -      Miroslav Výrostek 
  Poslanci        -      Ľubomír Majko 
                                                           -      Emil Mikolaj 
                                                           -      Bc. Kamil Hudzík 
 
Program: 
 

1. Otvorenie . 
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Plán kontrolných činností pre 1.polrok 2022 
5. Schválenie Dodatku č.1/2021 ku VZN č.3/2019 o určení výšky poplatku v školách......... 
6. Schválenie dokumentu Nízkouhlíkovej stratégie -2030. 
7. Správa o Audite o účtovnej závierke za rok 2020. 
8. Úprava rozpočtu na rok 2021. 
9. Diskúsia. 
10. Rôzne.  
11. Schválenie uznesení. 
12. Záver.  

 
1.) Otvorenie. 
 
Zasadnutie OZ v Danišovciach otvoril starosta obce,  privítal poslancov OZ a HK obce a 
zároveň ich oboznámil s programom zasadnutia, ktorý poslanci OZ  jednohlasne schválili 
a doplnili o bod „ Úprava rozpočtu pre rok 2021.“ 
 
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 
 
Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj,  Ľubomír Majko 
      Zapisovateľ            :    –   Vernarská Gabriela 
      Overovatelia           :   –   Bc. Kamil Hudzík, Mikuláš Krescanko 
 
3.)Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenia boli splnené.  
V rámci kontroly uznesení poslanci  OZ schválili úpravu uznesenia č.18/2021 o predaji 
pozemku v prospech Tomáša Lukáča. 
 
4.) Plán kontrolných činností pre 1.polrok 2022. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov s Plánom kontrolných činností na 1.polrok 2022 
zverejnený dňa 15.11.2021, ktorý jednohlasne  poslanci OZ Danišovce schválili. 
 
5.) Schválenie Dodatku č.1/2021 ku VZN č.3/2019. 
 
Poslanci OZ obce po prejednaní uznesením č. 26/2021 schválili „Dodatok č.1/2021“ ku VZN 
č.3/2019 o určení výšky poplatku v školách a školských zariadeniach na území obce 
Danišovce. 
 
 



6.) Schválenie Dokumentu Nízkouhlíkovej stratégie obce Danišovce -2030. 
 
Po prejednaní poslanci OZ uznesením č.27/2021 schválili dokument „ Nízkouhlíková stratégia 
obce Danišovce -2030.“ 
 
7.Správa o Audite o účtovnej závierke  za rok 2020. 
 
Starosta obce oboznámil poslancov OZ  so záverečnou správou o vykonanom audite 
o účtovnej závierke za rok 2020 a konsolidovanej závierke za rok 2020, ktorú poslanci zobrali 
na vedomie. 
 
8. Úprava rozpočtu na rok 2021. 
 
Poslanci OZ po prehodnotení navrhnutej úpravy rozpočtu pre rok 2021, vypracovanou  
ekonómkou obce, úpravu rozpočtu schválili rozpočtovým opatrením č.2 
 
9.) Diskúsia. 
 

- Diskutovalo sa počas celého zasadania. 
 
10.) Rôzne. 

Starosta obce informoval poslancov OZ. 
- Brantner Nova chce zvýšiť poplatky za TKO, obce stále v riešení 
- okresný súd SNV požiadal obec o určenie prísediaceho sudcu 
- obci bol schválený projekt pre zateplenie budovy MŠ a zároveň výmena kúrenia. 
- 1.1.2022 bude v obci ohňostroj na privítanie nového roka 
 
11.Schválenie uznesení. 
 
Poslanci OZ obce schválili uznesenia č.22/2021 až 30/2021. 
 
12.) Záver. 
 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ   obce za účasť a zasadanie ukončil. 

 
 
 
 
 
                                                                                                   Miroslav Výrostek 

                                                                                                              starosta obce 
 
Zapísala:         Gabriela Vernarská                                       ....................................................... 
 
Overovatelia:   Bc. Kamil Hudzík                                         ....................................................... 
 
                            Mikuláš Krescanko                                     ........................................................ 
 
 
 
 
 
 


