
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 16.1.2015 

Dátum  a čas rokovania: 16.01.2015 od 17:00 do 22:15 hod. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 2. rokovaní dňa 16.1.2015 uznieslo: 

A. Berie na vedomie: 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a predbežná program rokovania pre rok 2015. 

2. Ústnu informáciu starostu o stave majetku obce. 

3. Ústnu informáciu o stave malých obecných služieb. 

4. Ústnu informáciu o pripravovaných verejných obstarávaniach a výberových konaniach 

organizovaných obcou v roku 2015. 

5. Diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva. 

B. Schvaľuje: 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva so zmenou v bode 9. 

2. Za zapisovateľa poslanca Imricha Hamarčáka a za overovateľov zápisnice poslancov 

Máriu Zápotocku a Martina Kupčihu. 

3. Plat starostu v sume 614 Eur mesačne s účinnosťou od 12.12.2014. 

4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Vyškovce s platnosťou od 16.1.2015 

so zmenou Čl. 4, ods. 13 a v Čl. 19, ods. 2. 

5. Štatút komisií obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach. 

6. Organizáciu osláv MDŽ poslancami obecného zastupiteľstva a Úniou žien Slovenska 

s príspevkom obce na občerstvenie. 

7. Organizáciu osláv Dňa matiek obcou. 

8. Organizáciu osláv životných jubileí občanov obce v mesiaci október – mesiac úcty 

k starším. 

C. Volí: 

1. Za predsedu komisie pre financie, správu majetku a výstavbu poslanca Imricha 

Hamarčák a členov komisie Petra Zápotockého a Milana Medveďa. 

2. Za predsedu komisie pre životné prostredie, verejný poriadok a sociálnu prácu poslanca 

Martina Kupčihu a člnov komisie Petra Mergleckého a Svetlanu Šakovu. 

3. Za predsedu komisie pre mládež, sport a vzťahy s verejnosťou poslanca Stanislava 

Hamačáka a členov komisie Jozefa Jurčišina, ml. a Martina Zápotockého. 

4. Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov poslankyňu Máriu Zápotocku a poslancov Lýdiu Hamarčákovu a Imricha 

Hamarčáka. 

D. Ukladá: 

1. Starostovi pripraviť návrh na výberové konanie hlavného kontrolóra, včítane návrhu na 



členov výberovej komisie do 20.3.2015. 

2. Starostovi zabezpečiť kroky k vytvoreniu obecných symbolov v termíne do 31.12.2017. 

3. Starostovi v termíne do 20.4.2015 vypracovať komentár k jednotlivým príjmovým  

a výdavkovým položkám čerpania rozpočtu za rok 2014. Obsahom komentára bude 

podrobná identifikácia príjmov a výdavkov, účel použitia vynaložených výdavkov 

a percentuálne plnenie skutočnosti v porovnaní so schváleným rozpočtom. 

4. Starostovi obce v termíne do 20.3.2015 vypracovať a predložiť na schválenie zmenu 

rozpočtu obce na rok 2015 s podrobným komentárom k jednotlivým položkám rozpočtu, 

ktorý bude obsahovať finančnú čiastku a účel vynaloženia výdavkov rozpočtu. V prípade 

daňových príjmov bude v komentári uvedený legislatívny titul a kvantitatívne 

a kvalitatívne zdôvodnenie výšky plánovaných príjmov. 

E. Poveruje: 

1. Komisiu pre financie, správu majetku a výstavbu v termíne do 25.4.2014 vypracovaním 

hodnotiacej správy o plnení rozpočtu, stave verejných financií a majetku obce za rok 

2014 a predložiť ju na verejné zhromaždenie. 

F. Ruší: 

1. Uznesenie obecného zastupiteľstva 4a zo dňa 12.12.2014. 

Vo Vyškovciach dňa 16.1.2015 

Ján Mruz 

starosta 
 

 


