
 
OBEC VYŠKOVCE 

UZNESENIE  

zo 17. rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa 17.12.2016 

Č. 16-2016 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 17. rokovaní dňa 17.12.2016 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 Bc. 
Martina Zápotockého a Stanislava Hamarčaka. 

2. Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 15-2016 zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2017 
bez pripomienok. 

3. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva a predbežného programu rokovania pre rok 2017. 

4. Informáciu o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2016 k 30.11.2016.  

5. Informáciu plnení rozpočtu obce za rok 2016 k 30.11.2016. 

6. Informáciu o aktuálnom stave účtovnej a administratívnej agendy a o opatreniach na odstránenie 
zistených nedostatkov.  

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu pre rok 2017 s výhľadom do roku 2019. 

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 a 2016. 

9. Informáciu o rozhodnutí predsedu NR SR č. 304/2016 z 18.11.2016 vyhlásení nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí. 

C. Schvaľuje: 

1. Program rokovania obecného zastupiteľstva: 
1. Otvorenie rokovania  
2. Overenie uznášania schopnosti OcZ, určenie zapisovateľa a overovateľov  
3. Schválenie programu rokovania – predkladá zástupca starostu 
4. Vyhodnotenia plnenia uznesení zo 16. rokovania OcZ - predkladá HK 
5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 – predkladá HK 
6. Harmonogram rokovaní obecného zastupiteľstva pre rok 2017 – predkladá zástupca starostu 
7. Informácia o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2016 k 30.11.2016 – predkladá zástupca 

starostu 
8. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 k 30.11.2016 – predkladá zástupca starostu 
9. Informácia o aktuálnom stave účtovnej a administratívnej agendy a opatreniach na odstránenie 

zistených nedostatkov - predkladá zástupca starostu 
10. Schválenie návrhu na verejné obstarávanie zberných nádob na separovaný zber TKO – predkladá 

zástupca starostu  
11. Schválenie napojenia osvetlenia kostola sv. Michala archanjela na verejné osvetlenie – predkladá 

zástupca starostu 
12. Schválenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie za rok 2015 a r. 2016  – 

predkladá zástupca starostu 
13. Schválenie VZN č. 7/2016 o správnych poplatkoch a o poplatkoch za služby a úkony obce – predkladá 

zástupca starostu 



14. Schválenie VZN č. 8/2016 o prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína  – predkladá zástupca 
starostu 

15. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu pre rok 2016 - predkladá HK 
16. Schválenie návrhu rozpočtu obce pre rok 2017 s výhľadom do roku 2019 – predkladá zástupca 

starostu 
17. Schválenie Štatútu obce Vyškovce - predkladá zástupca starostu 
18. Návrh inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku obce k 31.12.2016 
19. Interpelácie a diskusia 
20. Záver 

2. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017. 

3. Verejné obstarávanie formou EKS na obstaranie zberných nádob na separovaný zber komunálneho 
odpadu. 

4. Napojenie osvetlenia kostola sv. Michala archanjela na verejné osvetlenie. 

5. Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach za roky 2015 
a 2016 podľa predloženého návrhu v znení schválených zmien v termíne do 20.1.2017. 

6. Všeobecne záväzne nariadenie č. 7/2016 o správnych poplatkoch a o poplatkoch za služby a úkony obce.  

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína v znení 
schválenej zmeny. 

8. Rozpočet obce na rok 2017. 

9. Štatút obce Vyškovce. 

10. Inventarizačnú komisiu v zložení: Predseda komisie - Martin Kupčiha, členovia komisie – Stanislav 
Hamarčak a Bc. Martin Zápotocký. 

11. Harmonogram a postup inventarizačnej komisie pri inventarizácii majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
k 31.12.2016. 

12. Finančnú podporu bohoslovcovi Štefanovi Varcholikovi na účely vydania knihy „Sprievodca sakrálnej 
architektúry Stropkovského protopresbyteriátu v rámci prezentácie obce Vyškovce vo výške 25,00 € 
v rámci položky rozpočtu 2.1.3.  - Propagácia a inzercie.  

Vo Vyškovciach dňa 17.12.2016 

Ing. Imrich Hamarčak 
Zástupca starostu obce 


