OBEC VYŠKOVCE

UZNESENIE
z 15. rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 19.08.2016

Č. 14-2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 15. rokovaní dňa 19.08.2016 uznieslo na
nasledovnom:
A. Berie na vedomie:
1. Rozhodnutie predsedajúceho o určení zapisovateľa Márie Zápotockej a overovateľov
zápisnice Martina Kupčihu a Stanislava Hamarčáka.
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva náhradníkom na poslanca Bc. Martinom
Zápotockým.
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a výsledky hospodárenia obce za rok 2015.
4. Správu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2016.
5. Návrh VZN č. 5/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína.
6. Návrh VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií.
7. Návrh VZN č. 7/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyškovce a
majetkom štátu, ktorý obec užíva.
B. Konštatuje, že:
1. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sú prítomní 4 poslanci, čo predstavuje 100 %-nú
účasť. Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Po zložení sľubu poslanca sa náhradník na poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Martin
Zápotocký ujíma funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.
3. Konštatuje, že žiadosť bývalého starostu obce Jána Mruza o vyplatenie odstupného pokladá za
nemorálnu z dôvodu, že dňa 16.03.2015 okolo 16.44 hod. bývalý starosta viedol osobné motorové
vozidlo po ceste II. triedy číslo 575 v obci Chotča v smere na obec Vyškovce, okres Stropkov s
hladinou 0,57 mg etanolu na liter vydychovaného vzduchu, teda vykonával v stave vylučujúcom
spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť život
alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, čím spáchal prečin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zákona. V čase vzdania sa mandátu bol pán Ján
Mruz trestne stíhaný a následne 15 dní po vzdaní sa mandátu aj odsúdený pre prečin ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zákona.

C. Schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie rokovania
Overenie uznášania schopnosti OcZ, určenie zapisovateľa a overovateľov
Schválenie programu rokovania
Zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva
Návrh harmonogramu rokovaní obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Správa o plnení rozpočtu obce k 30.6.2016
Návrh na 1. zmenu rozpočtu pre rok 2016
Návrh na doplnenie VZN č. 4/2016 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku
Návrh VZN 5/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína
Návrh VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií
Návrh VZN č. 7/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyškovce a
majetkom štátu, ktorý obec užíva
13. Návrh na schválenie procesu verejného obstarania stoličiek do spoločenskej sály OcÚ
14. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce
15. Návrh na zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce

16. Rozhodnutie o požiadavke na vyplatenie odstupného bývalému starostovi obce
17. Interpelácie a diskusia
18. Záver

2. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva s predbežným programom rokovaní.
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyškovce na deň 07.10.2016.
4. Zmenu č. 1 Programového rozpočtu obce Vyškovce pre rok 2016 s výhľadom do roku 2018.
5. Zmenu a doplnenie VZN č. 4/2016 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku.
6. Zmenu účinnosti VZN č. 4/2016 o ochrane životného prostredia a verejného poriadku od
1.1.2017.

7. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína na
verejnom zhromaždení občanov dňa 9.9.2016.

8. Návrh procesu verejného obstarania zariadenia – stohovacích stoličiek do spoločenskej sály
obecného úradu.

9. Úhradu časti záväzku voči PoD Ondava Stropkov z titulu rekonštrukcie budovy obecného úradu.
10. Pokračovanie procesu na zabezpečenie prípravy rekonštrukcie verejného osvetlenia obce.
11. Zvolanie verejného zhromaždenia občanov na deň 9.9.2016 o 19:00 hodine s programom:
-

Informácia o stave plnenia rozpočtu obce a o prioritách do konca roku 2016
Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a
miestneho cintorína
Diskusia, rôzne a návrhy občanov

D. Odporúča:
1. Poslancom obecného zastupiteľstva priebežne navrhovať aktualizáciu Harmonogramu
rokovaní OcZ podľa aktuálnych potrieb.
2. Zástupcovi starostu v termíne do 9.9.2016 zverejniť vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra v týždenníku Stropkovské spektrum, na úradnej tabuli a na webovej stránke
obce.
3. Zástupcovi starostu prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky zabezpečiť všeobecnú
informovanosť fyzických a právnických osôb o dôležitých ustanoveniach VZN č. 4/2016 o
ochrane životného prostredia a verejného poriadku.

4. Poslancom OcZ predložiť návrhy a pripomienky k návrhu VZN č. 5/2016 o správe a prevádzke
Domu nádeje a miestneho cintorína v termíne do 31.8.2016

5. Zástupcovi starostu prostredníctvom úradnej tabule a webovej stránky zabezpečiť všeobecnú
informovanosť o účele VZN č. 5/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína.

6. Zástupcovi starostu v zákonnej lehote vyvesiť návrh VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania
poslancov a členov komisií na obecnej tabuli a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ho
predložiť na schválenie 7.10.2016.

7. Poslancom OcZ predložiť návrhy a pripomienky k návrhu VZN č. 7/2016 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Vyškovce a majetkom štátu, ktorý obec užíva v termíne do
31.8.2016.

8. Zástupcovi starostu v zákonnej lehote vyvesiť návrh VZN č. 7/2016 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Vyškovce a majetkom štátu, ktorý obec užíva na obecnej
tabuli a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ho predložiť na schválenie 7.10.2016
E. Určuje:
1. V súlade s § 18a zákona nasledovné podmienky na voľbu hlavného kontrolóra obce:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Vyškovce
- Vzdelanie
ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
- Bezúhonnosť
preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
- Pracovný úväzok 2 hod./týždeň, t.j. 5,34% z plného úväzku 37,5 hod./týždeň
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra
- Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska

-

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie,
Prax, zručnosti a skúsenosti,
Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť,
- Znalosť základných noriem samosprávy,
- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmyslel Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Súčasťou prihlášky musí byť:
- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Overená kópia dokladu o vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

F. Zamieta:
1. Požiadavku bývalého starostu obce pána Jána Mruza na vyplatenie odstupného.

Vo Vyškovciach dňa 19.08.2016

Ing. Imrich Hamarčák
zástupca starostu obce

