OBEC VYŠKOVCE

UZNESENIE
z 11. rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa
01.04.2016

Č. 10-2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 11. rokovaní dňa 01.04.2016 uznieslo na
nasledovnom:
A. Konštatuje že:
1.

Rokovanie Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Z celkového poštu 5 poslancov
sú prítomní traja poslanci, poslankyňa a zástupkyňa starostu Bc. Lýdia Hamarčáková
ospravedlnená – PN, poslanec Martin Kupčiha ospravedlnený – pracovné povinnosti.

2.

Návrhy VZN č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016 boli vyvesené na úradnej tabuli počas
zákonom stanovenej doby.

3.

Zo strany občanov neboli k návrhom VZN predložené žiadne návrhy ani pripomienky.

4.

Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Vyškovce a
dňa dvadsiateho prvého júla roku dvetisícpätnásť ho odporučila na prijatie obecným
zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto
podobe: v zelenom štíte tri zlaté klasy na ostrí strieborného položeného a obráteného
kosáka so zlatou rukoväťou - to všetko prevýšené v hlave štítu strieborným plamenným
mečom so zlatou rukoväťou a záštitou.

5.

Návrh obecných symbolov bol na úradnej tabuli vyvesený dňa 22.07.2015
a zvesený dňa 7.8.2015, čím bolo splnené ustanovenie zákona.

6.

Na verejnej schôdzi dňa 7.8.2015 k návrhu obecných symbolov neboli vznesené žiadne
pripomienky ani návrhy občanov obce Vyškovce.

B. Berie na vedomie:
1.

Pripomienky poslancov OcZ k jednotlivým návrhom VZN a ich vyhodnotenie.

2.

Heraldickú štúdiu „Erb obce Vyškovce“.

3.

Výpis z heraldického registra Slovenskej republiky

C. Schvaľuje:
1.

Program rokovania obecného zastupiteľstva s nasledujúcimi zmenami:
a.) Vypúšťajú sa body č. 3, 4, 6 a 9 (z dôvodu neúčasti hlavného kontrolóra obce), bod 8
(z dôvodu neúčasti zástupkyne starostu – PN),
b.) Body 5 a 7 sa prerokujú ako jeden bod,
c.) Body 10 a 21 sa prerokujú ako jeden bod,
d.) Vypúšťa sa bod 25.

2. Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi obcou Vyškovce a mestom Stropkov na zabezpečenie
výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti v CVČ.

3. Úhradu poplatku na rok 2016 vyplývajúceho zo Zmluvy o spolupráci na zabezpečenia výchovnovzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti v CVČ.

4.

Zahrnutie nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci na zabezpečenia výchovnovzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti v CVČ do rozpočtu obce.

5. Všeobecne záväzné nariadenia obce Vyškovce č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených pozmeňovacích

návrhov.

6. Všeobecne záväzné nariadenia obce Vyškovce č. 2/2013 o zásadách zostavovania, schvaľovania a
kontroly plnenia rozpočtu obce.

7. Všeobecne záväzné nariadenia obce Vyškovce č. 3/2015 o prijímaní, evidencií, prešetrovaní a
vybavovaní sťažnosti podaných na Obecnom úrade vo Vyškovciach.

8. Všeobecne záväzné nariadenia obce Vyškovce č. 4/2015 o ochrane životného prostredia a
verejného poriadku v znení schválených pozmeňovacích návrhov.

9.

Finančné prostriedky na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva
vo Vyškovciach za rok 2015 v objeme plánovanom v roku 2015 a prostriedky na odmeny
a odvody pre rok 2016 (v celkovom objeme 2.000 eur odmeny + 704 eur odvody) do rozpočtu pre
rok 2016, Výdavková časť - program 4.1 Rokovania orgánov obce.

10. Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach za rok
2015 podľa schváleného návrhu v znení schválených pozmeňovacích návrhov v termíne do
31.05.2015:
a) Bc. Lýdia Hamarčáková – 150 €,
b) Mária Zápotocká – 260 €,
c) Martin Kupčiha – 200 €,
d) Stanislav Hamarčák – 260 €,
e) Imrich Hamarčák – 260 €,
f) Jozef Jurčišin ml. – 70 €,
g) Martin Zápotocký – 70 €,
h) Milan Medveď – 20 €,
i) Peter Zápotocký – 70 €,

11. Návrh aby Obec Vyškovce listom vyzvala pána Jána Mruza na úhradu uloženej pokuty vo výške
635 Euro (slovom šesťstotridsaťpäť Euro), vyrubenej Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva vo
Vyškovciach č. 1/2015 zo dňa 26. júna 2015 vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov na účet obce Vyškovce vedený vo VÚB, č. ú.: 24821612/0200, VS: 12015, KS:
0558 v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy.

12. Návrh znenia výzvy na úhradu pokuty uloženej Rozhodnutím obecného zastupiteľstva.
13. Podanie žaloby na príslušný súd v prípade, že pán Ján Mruz v stanovenej lehote uloženú pokutu
neuhradí.

14. Vymáhanie pokuty prostredníctvom súdneho exekútora, ak príslušný súd vyhovie podanej žalobe
a pán Ján Mruz ani na základe súdneho rozhodnutia v stanovenom termíne neuhradí uloženú
pokutu.

15. Návrh na vyčíslenie a následné vymáhanie škody spôsobenej starostom obce Vyškovce pánom
Jánom Mruzom.

16. Podanie súdnej žaloby na vymáhanie škody spôsobenej obci Vyškovce neodborným,
nezodpovedným a nehospodárnym plnením zverených úloh a kompetencii starostom obce Jánom
Mruzom.

17. Programový rozpočet obce Vyškovce na rok 2016 s výhľadom do roku 2018.
18. Zmluvu o poskytovaní účtovníckych služieb na rok 2016 medzi obcami Vyškovce a Vyšný
Hrabovec.

19. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Vyškovce a Natur-Pack, a.s. o zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

20. Členov komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav v katastrálnom území
Vyškovce v osobách: Peter Zápotocký, st. a Ing. Veronika Jurčišinová.

21. Obecné symboly podľa predloženého návrhu v tejto podobe: v zelenom štíte tri zlaté
klasy na ostrí strieborného položeného a obráteného kosáka so zlatou rukoväťou - to
všetko prevýšené v hlave štítu strieborným plamenným mečom so zlatou rukoväťou
a záštitou.
22. Zahrnutie výdavkov na výrobu obecných symbolov (pečať a insígnie starostu vo výške
500 eur do rozpočtu r. 2016 a výdavkov na výrobu tabúľ označenia začiatku obce vo

výške 800 eur do rozpočtu na rok 2017.
23. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 100 € na reprezentáciu obce Vyškovce na
finálovom turnaji vo futsale v Bratislave.
D. Odporúča:
1.

Predsedovi komisie pre financie, správu majetku a výstavbu vypracovať analýzu plnenia
rozpočtu obce v roku 2015 a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva v termíne do
30.6.2016.

2.

Poslancom OcZ v termíne do 30.4.2016 predložiť pozmeňovacie návrhy k návrhu VZN č. 5/2016
o správe Domu nádeje a cintorína.

3.

Predkladateľovi v termíne do 31.5.2016 dopracovať predložené pozmeňovacie návrhy do návrhu
VZN č. 5/2016 o správe Domu nádeje a cintorína.

4.

V termíne do 31.5.2016 zvolať verejnú schôdzu občanov obce Vyškovce a prerokovať návrh VZN
č. 5/2015 o správe Domu nádeje a cintorína na verejnej schôdzi.

5.

Komisii pre financie, správu majetku a výstavbu na základe dostupnej dokumentácie
objektivizovať kontrolné zistenia s uvedením zodpovednosti za stav a uvedením dôvodov
vzniku zisteného stavu a tieto zapracovať do Správy v termíne do 30.4.2016 a predložiť
na najbližšie rokovanie OcZ.

6.

Poslancovi OcZ a Predsedovi komisie pre financie, správu majetku a výstavbu Imrichovi
Hamarčákovi pravidelne na každom rokovaní informovať obecné zastupiteľstvo o stave
riešenia škodovej udalosti.

7.

Zástupkyni starostu v súvislosti so schválením rozpočtu na rok 2016 dodržať ustanovenia
§ 20, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

8.

Orgánom obce dbať na dodržiavanie zásad používania obecných symbolov.

E. Poveruje:
1.

Poslanca OcZ a Predsedu komisie pre financie, správu majetku a výstavbu Imricha Hamarčáka
všetkými činnosťami spojenými so zabezpečovaním pohľadávky obce.

2.

Poveruje poslanca OcZ a Predsedu komisie pre financie, správu majetku a výstavbu Imricha
Hamarčáka vyčíslením a zdokumentovaním škody spôsobenej obci Vyškovce starostom obce a
všetkými činnosťami spojenými s riešením škody.

F. Splnomocňuje:
1.

Poslanca OcZ a Predsedu komisie pre financie, správu majetku a výstavbu Imricha Hamarčáka
zastupovaním obce Vyškovce v plnom rozsahu pred orgánmi vo veci zabezpečovania pohľadávky
obce Vyškovce voči pánovi Jánovi Mruzovi.

2.

Poslanca OcZ a Predsedu komisie pre financie, správu majetku a výstavbu Imricha Hamarčáka
zastupovaním obce Vyškovce v plnom rozsahu pri riešení škody spôsobenej.

G. Ruší:
1. Všeobecne záväzné nariadenia obce Vyškovce č. 1/2013, schválené uznesením OcZ č. 13
dňa 4.12.2013 s účinnosťou od 31.12.2016

Vo Vyškovciach dňa 01.04.2016
Bc. Lýdia Hamarčáková
Zástupkyňa starostu

