
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 16.9.2021 v zasadačke OcÚ 

 
Prítomní: Starosta obce        -      Miroslav Výrostek 
  Poslanci        -      Ľubomír Majko 
                                                           -      Emil Mikolaj 
                                                           -      Rastislav  Kočiš  
                                                           -      Bc. Kamil Hudzík 
                        Hlavný kontrolór   obce - Ing. František Stanislav 
 
Program: 
 

1. Otvorenie . 
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Plán kontrolných činností pre 2.polrok 2021. 
5. Diskúsia. 
6. Rôzne.  
7. Schválenie uznesení. 
8. 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. 
 
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 
 
Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj,  Rastislav Kočiš 
      Zapisovateľ            :    –   Vernarská Gabriela 
      Overovatelia           :   –  Ľubomír Majko, Bc. Kamil Hudzík 
 
3.)Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenia boli splnené.  
V rámci kontroly uznesení  OZ schvaľuje predaj pozemku parc.číslo 621/51 o výmere 43m2 
podľa GP č.15/2021 v prospech Tomáša Lukáča za kúpnu cenu 3,-€/m2 t.j. 129,-€. 
 
4.) Plán kontrolných činností pre 2.polrok 2021. 
 
KH obce oboznámil poslancov s Plánom kontrolných činností na 2.polrok 2021 zverejnený 
dňa 14.6.2021, ktorý jednohlasne  poslanci OZ Danišovce schválili. 
 
5.) Diskúsia. 
 
V diskúsií starosta obce sa 

- Poďakoval poslancom, ktorí pomáhali uskutočniť akciu „Ukončenie leta.“ 
- Poďakoval poslancom, ktorí pomáhali pri realizovaní parkoviska pri bytovke. 

 



6.) Rôzne. 

Starosta obce informoval poslancov OZ. 
- výpoveď nájomnej zmluvy z bytu č.150/2 
- výpoveď nájomnej zmluvy z bytu č.154/8 
 
Byt č.154/8 poslanci OZ schválili M.Majkovej uznesením č. 20/2021 
Byt č.150/2 poslanci OZ schválili rod. Lipovskej uznesením č. 21/2021 
 
- výmena elektromera pri p. Kapalkovi a zabezpečiť podružné meranie v DS z dôvodu 
užívania PD Odorín a firmou RUPKKI 
- upraviť parkoviská pri bytovkách – vysypať kamenivo 
- likvidácia kuchynského odpadu v bytovkách- vyschránkovať a zabezpečiť kompostéry. 
 
10.) Záver. 
 
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom OZ  a hlavnému kontrolórovi obce za 
účasť a zasadanie ukončil. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Miroslav Výrostek 

                                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
Zapísala:         Gabriela Vernarská                                       ....................................................... 
 
Overovatelia:   Bc. Kamil Hudzík                                         ....................................................... 
 
                            Ľubomír Majko                                         ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


