
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 10.7.2015 

Dátum  a čas rokovania: 10.07.2015 od 18:00 do 21:30 hod. 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 6. rokovaní dňa 10.07.2015 uznieslo: 

A. Berie na vedomie: 

1. Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2015. 

2. Informáciu o plnení uznesení OcZ. 

3. Plán práce komisie pre mládež, šport, kultúru a vzťahy s verejnosťou. 

B. Ukladá: 

1. Starostovi zaradiť na najbližšie rokovanie OcZ vyhodnotenie čerpania rozpočtu 

s komentárom. 

2. Starostovi dopracovať záverečný účet obce v súlade s ustanoveniami zákona 

o rozpočtových pravidlách a metodikou zostavovania záverečného účtu a predložiť ho na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu na najbližšie rokovanie OcZ. 

3. Poslancom a starostovi obce v termíne do najbližšieho rokovania OcZ predložiť 

konkrétne písomné návrhy a pripomienky návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálny odpad. 

4. Starostovi zabezpečiť účasť projektového manažéra a pracovníkov projektu TSP 

Vyškovce na najbližšie rokovanie OcZ. 

5. Starostovi zabezpečiť dokumentáciu k projektu TSP a v termíne do 20.8.2015 ju 

predložiť ku kontrole Komisii pre financie, správu majetku a výstavbu. 

6. Starostovi vyvesiť v zákonnej lehote návrh VZN o zásadách zostavovania, schvaľovania 

a kontroly rozpočtu na úradnú tabuľu a zaradiť do programu na najbližšie rokovanie OcZ. 

7. Starostovi vyvesiť v zákonnej lehote návrh VZN o prijímaní, evidencii, prešetrovaní 

a vybavovaní sťažnosti na úradnú tabuľu a zaradiť do programu na najbližšie rokovanie 

OcZ. 

8. Osobám určeným na vedenie služobného vozidla dôsledne viesť predpísanú evidenciu 

a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na prevádzku motorových 

vozidiel. 

C. Schvaľuje: 

1. Program rokovania s doplnenými bodmi podľa návrhu poslanca Imricha Hamarčáka. 

2. Návrh VZN o zásadách zostavovania, schvaľovania a kontroly rozpočtu. 

3. Návrh VZN o prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti. 

D. Určuje: 

1. Okruh osôb, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí majú oprávnenie B a 

s pôsobnosťou do schválenia internej smernice môžu viesť obecné služobné motorové 

vozidlo. 

E. Neschvaľuje: 

1. Záverečný účet obce za rok 2014. 



F. Volí: 

1. Hlavného kontrolóra obce Vyškovce v osobe PhDr. Štefana Radačovského. 

Vo Vyškovciach dňa 10.07.2015 

Ján Mrúz 

starosta 

 


