
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia OZ, konaného dňa 26.7.2022 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. Prejednanie a schválenie Záverečného účtu za rok 2021 
5. Prejednanie o prijatí úveru. 
6.  Schválenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na následné volebné obdobie.. 
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 body Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2022 a Refinancovanie úverov 
a navýšenie úveru na 30000,-€. 
 
2.) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  komisie. 
 
Návrhová komisia  :    –   Emil Mikolaj, Mikuláš Krescanko, Bc. Kamil Hudzík 
      Zapisovateľ            :    –   Vernarská Gabriela 
      Overovatelia           :   –  Ľubomír Majko, Rastislav Kočiš 
 
3.)Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenia boli splnené.  
 
4.) Pridelenie nájomného bytu. 
 
Po prejednaní žiadosti poslanci OZ byt č.151/2 pridelili rodine Jakuba Molnára uznesením 
č.20/22 a  zároveň uvoľnený byt č.154/4 pridelili p. Marií Kuchárovej uznesením č.21/2022. 
 
5.)Návrh kontrolnej činnosti. 
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s plánom kontrol na 2.polrok 2022, ktorý 
poslanci schválili uznesením č. 22/2022 
 



 
6.) Refinancovanie úverov a navýšenie úveru .. 

Starosta obce predložil požiadavku na Refinancovanie úverov a navýšenie úveru z 25000,- na 
30000,-€ s čím poslanci jednohlasne súhlasili. 

 
7.) Diskúsia. 
 

- Diskúsia prebiehala počas celého zasadania 
 
8.) Rôzné. 
Starosta obce informoval poslancov:  

- OZ odvoláva konateľa Ľ.Majka obchodnej spoločnosti OHO obce uznesením 
č.23/2022 

- OZ schvaľuje úplné znenie Zakladateľskej listiny obch.spoločnosti OHO obce 
uznesením č.24/2022 

- Prejednanie ponuky dodávky elektriny a plynu, poslanci OZ sa zhodli na tom, že obec 
ostáva pri doterajších dodávateľoch plynu a elektriny. 

- Návrh na zvýšenie poplatku za ubytovanie. 
- Poslanci OZ schválili odpredaj pozemku parc.č. 94/81 o výmere 59m2pre M.Ambroza 

za cenu 3,-€/m2 uznesením č.25/2022 
 
9.)Schválenie uznesení. 
 
Poslanci OZ obce schválili uznesenia č.17/2022 až 25/2022. 
 
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                                             ....................................................... 
 

                            Rastislav Kočiš                                            ........................................................ 


