
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 14.10.2022 v zasadačke OcÚ 

 
Prítomní: Starosta obce        -      Miroslav Výrostek 
  Poslanci        -      Ľubomír Majko 
                                                           -      Emil Mikolaj 
                                                            -     Rastislav Kočiš 
                                                           -      Mikuláš Krescanko 
                           Hl.kontrolór          -      Ing. František Stanislav 
 
Program: 
 

1. Otvorenie . 
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 
5. Úprava rozpočtu obce. 
6. Diskúsia. 
7. Rôzne.  
8. Schválenie uznesení. 
9. 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 
„Dodatok č.2 ku VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach.“ 
 
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 
 
      Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj, Rastislav Kočiš  
      Zapisovateľ              :    –   Vernarská Gabriela 
      Overovatelia           :   –  Ľubomír Majko, Mikuláš Krescanko, 
 
3.)Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenia boli splnené.  
 
4.) Voľba hlavného kontrolóra obce.. 
 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 30/2022 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 
13.12.2022. Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 28.11.2022 
 
5.)Úprava rozpočtu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 31/2022 schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
3 
 
 
 



 
6.)  Návrh dodatku č.2 ku VZN č.3/2019 o určení výšky príspevku v školách a školských 
zariadeniach. 
 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 32/2022 schválili návrh Dodatku č.2 ku VZN č.3/2019 o určení 
výšky príspevku v školách a školských zariadeniach. 
 

7.) Diskúsia. 
 

- Diskúsia prebiehala počas celého zasadania 
 
8.) Rôzné. 
Starosta obce informoval poslancov:  
- poďakovanie všetkým , ktorí pomáhali pri akcií „Posedenie pri Muzike“ konané dňa 9.10.2022 
- nutná oprava cesty pri A. Kapalkovej 
 
9.)Schválenie uznesení. 
 
Poslanci OZ obce schválili uznesenia č.27/2022 až 32/2022. 
 
10.) Záver. 
 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ   a HK obce za účasť a zasadanie ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Miroslav Výrostek 

                                                                                                              starosta obce 
 
 
Zapísala:         Gabriela Vernarská                                       ....................................................... 
 
Overovatelia:   Ľubomír Majko                                            ....................................................... 
 
                            Mikuláš Krescanko                                      ........................................................ 


