
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 10.4.2015 

Dátum  a čas rokovania: 10.4.2015 od 18:00 do 21:00 hod. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 3. rokovaní dňa 10.4.2015 uznieslo: 

A. Berie na vedomie: 

1. Starostom určeného zapisovateľa Imricha Hamarčáka a starostom určených overovateľov 

zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva Máriu Zápotockú a Martina Kupčihu 

2. Stav plnenia uznesení z rokovania OcZ dňa 16.1.2015 

3. Ústnu správu o výbere daní a poplatkov za rok 2014 

4. Plán práce Komisie pre financie, správu majetku a výstavbu na rok 2015 

5. Menovanie krízového štábu obce v zložení Lýdia Hamarčáková, Mária Zápotocká 

a Stanislav Hamarčák 

6. Diskusné príspevky ktoré odzneli v diskusii. 

B. Schvaľuje: 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnením o bod 2 – Kontrola uznesení 

z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 16.1.2015, bod 5 – 

Schválenie rozpočtu na rok 2015, bod  10 - Diskusia a bod  11 - Interpelácie 

2. Rozpočet obce pre rok 2015 s výhľadom do roku 2017 s navrhnutými a schválenými 

zmenami, ktoré vyplynuli z rozpravy 

3. Zriadenie Web stránky obce Vyškovce 

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyškovce na deň 24.7.2015 s úväzkom 

5,34% mesačne 

5. Organizáciu osláv Dňa matiek obcou dňa 17.5.2015 o 14:00 hodine s kultúrnym 

programom 

6. Hodnotu vecných darčekov vo výške cca 4 Eura na Deň matiek 

C. Ukladá: 

1. Starostovi do konca apríla 2015 vydať platobné výmery na všetky druhy daní FO, ktoré 

doteraz občania za rok 2014 nezaplatili. 

2. Starostovi zabezpečiť vypovedanie zmluvy s firmou Datatrade na WEB stránku www.e-

obce.sk k 20.10.2015 

3. Starostovi v termíne do 30.4.2015 vystaviť objednávku na prenájom domény 

www.vyskovce.sk na stránke http://user.obec-vyskovce.webnode.sk/packages/ s balíkom 

Štandard 

D. Splnomocňuje: 

1. Starostu obce na podpis zmluvy o prenájme domény www.vyskovce.sk na dobu 10 rokov 

Vo Vyškovciach dňa 10.4.2015 

Ján Mruz 

starosta 
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