
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 21.1.2022 v zasadačke OcÚ 

 
Prítomní: Starosta obce        -      Miroslav Výrostek 
  Poslanci        -      Ľubomír Majko 
                                                           -      Emil Mikolaj 
                                                           -      Bc. Kamil Hudzík 
                                                            -     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. Pridelenie bytu č.154/6 
5. Informácia o projektoch. 
6. Správa o  kontrolnej činnosti za rok 2021. 
7. Diskúsia. 
8. Rôzne.  
9. Schválenie uznesení. 
10. 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 „ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021.“ 
 
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 
 
Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj, Rastislav Kočiš , Bc. Kamil Hudzík 
      Zapisovateľ            :    –   Vernarská Gabriela 
      Overovatelia           :   –  Mikuláš Krescanko, Ľubomír Majko 
 
3.)Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenia boli splnené.  
 
4.) Pridelenie bytu č.154/6. 
 
Poslanci OZ po prejednaní  byt č. 154/6 pridelili p. Renému Žofčákovi uznesením č.3/2022. 
 
 
5.) Informácia o projektoch. 
 
Starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovaných projektoch, ktoré bude možné 
využiť, ale až po ich zverejnení. 
 
 
 
 



6.) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021. 
 
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so súhrnou správou o kontrolnej činnosti za rok 
2021, ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie uznesením č. 4/2022. 
 
7.) Diskúsia. 
 

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

Starosta obce informoval poslancov OZ. 
- Porucha na vodovodnej jimke v mieste na družstevnom dvore 
- odber el. energie v bytovke č.151  zo spoločných priestorov  
- 
 
9.Schválenie uznesení. 
 
Poslanci OZ obce schválili uznesenia č.1/2022 až 4/2022. 
 
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:   Rastislav Kočiš                                             ....................................................... 
 
                            Mikuláš Krescanko                                     ........................................................ 


