
 
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

zo 16. rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 21.10.2016 

Č. 15-2016 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 16. rokovaní dňa 21.10.2016 uznieslo na nasledovnom: 

A. Konštatuje, že: 

1. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sú prítomní 4 poslanci, čo predstavuje 80 %-nú účasť. 
Rokovanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

B. Berie na vedomie: 

1. Rozhodnutie predsedajúceho o určení zapisovateľa Márie Zápotockej a overovateľov zápisnice 
Martina Kupčihu a Stanislava Hamarčáka. 

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za predchádzajúce obdobie roku 2016. 

3. Správu o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2016 a predchádzajúce obdobie.  

4. Informáciu o vyčíslení škody z titulu penále Daňového úradu za rok 2014 a 2015. 

5. Hodnotiacu Správu komisie pre mládež, šport a kultúru o aktuálnom stave plnenia programu.  

C. Volí: 

1. Pána Alfornza Gombára do funkcie hlavného kontrolóra obce s pracovným úväzkom 2 
hod./týždeň, t.j. 5,34% z plného úväzku 37,5 hod./týždeň s nástupom od 1.11.2016. 

D. Schvaľuje: 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie rokovania 
2. Overenie uznášania schopnosti OcZ, určenie zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Voľby hlavného kontrolóra obce  
5. Vyhodnotenia plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OcZ  
6. Správa o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2016 a predchádzajúce obdobie 
7. Informácia o vyčíslení škody z titulu penále Sociálnej poisťovne 
8. Hodnotiaca Správa Komisie pre mládež, šport a kultúru o aktuálnom stave plnenia programu 
9. Schválenie VZN č. 5/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vyškovce a 

majetkom štátu, ktorý obec užíva  
10. Schválenie VZN č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií  
11. Schválenie návrhu zmluvy o prenájme pozemkov na cintoríne medzi Gréckokatolíckym 

arcibiskupstvom Prešov a obcou Vyškovce 
12. Návrh stratégie rozvoja obce pre roky 2016 až 2020 a priorít rozpočtu obce pre rok 2017 ako 

podkladu k tvorbe rozpočtu pre nadchádzajúci rok  
13. Interpelácie a diskusia 
14. Záver 

2. Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
Vyškovce a majetkom štátu, ktorý obec užíva.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií 
obecného zastupiteľstva. 

4. Návrh zmluvy o prenájme pozemku LV č. na LV č. 242 v k.ú. Vyškovce, parcela C-KN č. 125, ostatné 
plochy o výmere 40 m2 a parcela C-KN č. 126, ostatné plochy o výmere 5.659 m2 - cintorín medzi 
Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a obcou Vyškovce.  



5. Návrh stratégie rozvoja obce pre roky 2017 až 2020 a priorít pre rok 2017 ako podkladu pre tvorbu 
PHSR a rozpočtu. 

6. Zahájenie prípravy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyškovce 

7. Zapracovanie aktuálnych aktivít definovaných v Stratégii rozvoja obce do rozpočtu pre rok 2017. 

E. Splnomocňuje: 

1. Štatutárneho zástupcu obce k uzatvoreniu Zmluvy o prenájme pozemkov zapísaných na LV č. 242 
medzi Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a obcou Vyškovce. 

F. Ruší: 

1. Uznesenie č. 10-2016-C11: OcZ schvaľuje 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. 

2. Uznesenie č. 10-2016-C12: OcZ schvaľuje Návrh znenia výzvy na úhradu pokuty uloženej 
Rozhodnutím obecného zastupiteľstva. 

3. Uznesenie č. 10-2016-C13: OcZ schvaľuje Podanie žaloby na príslušný súd v prípade, že pán Ján 
Mruz v stanovenej lehote uloženú pokutu neuhradí. 

4. Uznesenie č. 10-2016-C14: OcZ schvaľuje 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. 

5. Uznesenie č. 10-2016-C15: P OcZ schvaľuje Podanie súdnej žaloby na vymáhanie škody spôsobenej 
obci Vyškovce neodborným, nezodpovedným a nehospodárnym plnením zverených úloh 
a kompetencii starostom obce Jánom Mruzom. 

6. Uznesenie č. 10-2016-D7: OcZ odporúča Zástupkyni starostu v súvislosti so schválením rozpočtu 
na rok 2016 dodržať ustanovenia § 20, ods. 4 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách. 

 

 

Vo Vyškovciach dňa 21.10.2016 

Návrh predkladá. Ing. Imrich Hamarčák 
                zástupca starostu obce 

 


