
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 5.6.2015 

Dátum  a čas rokovania: 5.6.2015 od 18:30 do 22:00 hod. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 4. rokovaní dňa 5.6.2015 uznieslo: 

A. Berie na vedomie: 

1. Starostom určeného zapisovateľa Imricha Hamarčáka a starostom určených overovateľov 

Máriu Zápotockú a Lýdiu Hamarčákovú 

2. Ústnu informáciu o stave plnenia uznesení z rokovania OcZ dňa 10.4.2015 

3. Správu Komisie pre financie, správu majetku a výstavbu o stave verejných financií 

a majetku 

4. Diskusné príspevky, ktoré odzneli v diskusii 

B. Odporúča: 

1. Starostovi zabezpečiť písomné súhlasy vstupu na pozemky pre prípad realizácie projektu 

rekultivácie potoka. 

C. Poveruje: 

1. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 

prerokovať návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a predložiť návrh 

na rokovanie obecného zastupiteľstva. 

D. Schvaľuje: 

1. Program rokovania s doplnenými bodmi: 

- Informácia o stave projektu rekultivácie potoka 

- Návrh na technicko-organizačné zabezpečenie akcie „Stretnutie rodákov“ 

- Prerokovanie návrhu na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu 

2. Finančné prostriedky vo výške cca 350 eur na zabezpečenie prepisu, technickej a emisnej 

kontroly a sprevádzkovanie osobného automobilu pre obec. 

3. Zapojenie obce do projektu „Informačný systém obci“, ktorý realizuje ZMOS 

v spolupráci s firmou Datatrade. 

E. Neschvaľuje: 

1. Predložený návrh Záverečného účtu obce 

F. Ukladá: 

1. Starostovi obce zabezpečenia vedenia účtovníctva obce v súlade so zákonom č. 431/2002 

o účtovníctve. 

2. Starostovi zabezpečenie vydávania rozhodnutí na miestne dane a výmerov na miestne 

poplatky v súlade so schváleným VZN nariadenia č. 1/2013 o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

3. Starostovi štvrťročné predkladanie správ o plnení programového rozpočtu na rok 2015 

schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 10.4.2015 a kontrolovať hospodárnosť 

nakladania s verejnými financiami a majetkom obce 

4. Starostovi dopracovať záverečný účet podľa ustanovení zákona o rozpočtových 

pravidlách a predložiť ho v zákonnej lehote na rokovanie obecného zastupiteľstva.  



G. Predlžuje: 

1. Termín plnenia uznesenia č. C.1 „vydať platobné výmery na všetky druhy daní FO, ktoré 

doteraz občania za rok 2014 nezaplatili“ do 30.6.2015 

H. Ruší uznesenie zo dňa 10.4.2015: 

1. B.3 - Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach schvaľuje zriadenie Web stránky obce 

Vyškovce,  

2. C.2 - Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach ukladá starostovi zabezpečiť vypovedanie 

zmluvy s firmou Datatrade na WEB stránku www.e-obce.sk k 20.10.2015, 

3. C.3 - Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach ukladá 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 

4. D.1 - Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach splnomocňuje starostu na podpis zmluvy o 

prenájme domény www.vyskovce.sk na dobu 10 rokov 

Vo Vyškovciach dňa 05.06.2015 

Ján Mruz 

starosta 

 


