OBEC VYŠKOVCE

UZNESENIE Č. 25-2017
z 26. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa
25.11.2017, 1.12.2017 a 9.12.2017.

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 26. riadnom rokovaní dňa 25.11.2017 po
prerokovaní všetkých bodov schváleného programu uznieslo na nasledovnom:

A. Konštatuje, že:
1. Na rokovaní obecného zastupiteľstva sú prítomní 3 poslanci, čo predstavuje 60 %-nú účasť. Rokovania
sa nezúčastnili poslanci Bc. Dušan Antoš a Stanislav Hamarčák. Rokovanie obecného zastupiteľstva je
uznášania schopné.

B. Berie na vedomie:
1. Rozhodnutie predsedajúceho o určení zapisovateľa Bc. Martina Zápotockého a overovateľov zápisnice
Máriu zápotockú a Imricha Hamarčaka.

C. Schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie rokovania, overenie uznášania schopnosti OcZ, určenie zapisovateľa a overovateľov,
schválenie programu rokovania,
2. Schválenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie na výstavbu parkoviska – predkladá starosta,
3. Schválenie koncesnej zmluvy a ostatných súvisiacich zmlúv na zabezpečenie modernizácie
verejného osvetlenia – predkladá starosta,
4. Schválenie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Dom nádeje – predkladá
starosta
5. Schválenie Zmeny č. 2 Programového rozpočtu obce pre rok 2017- predkladá starosta a predseda
komisie pre FSMaV,
6. Návrh zmeny VZN č. 8/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína – predkladá
starosta,
7. Návrh na technicko-organizačné zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií do konca roku 2017
(Mikuláš, Vianočný turnaj, Vianoce, Silvester) – predkladá predseda komisie pre MKŠaVV,
8. Interpelácie a diskusia
9. Záver

2. Zmluvu o poskytnutí účelovej finančnej dotácie z rozpočtu obce Vyškovce medzi poskytovateľom obcou
Vyškovce a prijímateľom Grécko-katolíckou cirkvou, farnosťou Vyškovce na výstavbu parkoviska.

3. Príslušné zmluvy a prílohy na zabezpečenie modernizácie a správy verejného osvetlenia obce
-

Zmluva o koncesii na garantovanú energetickú službu
Zmluva o dielo na modernizáciu sústavy verejného osvetlenia
Zmluva o prevádzke sústavy verejného osvetlenia
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva k energetickým zariadeniam
Príloha č. 1 - Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vyškovce
Príloha č. 2 – Garantované úspory – elektrická energia
Príloha č. 3 – Časový harmonogram
Príloha č. 4 – Zoznam dodávok a prác
Príloha č. 5 – Zoznam verejných objektov.

Poznámka:
Po ukončení 3. bodu rokovania poslanec Bc. Martin Zápotocký opustil rokovaciu miestnosť,
čím sa rokovanie stalo neschopným uznášania. Predsedajúci starosta obce rokovanie prerušil a určil
termín pokračovania rokovania dňa 1.12.2017 o 17:00 hod..
Dňa 1.12.2017 sa rokovania zúčastnili poslanci Mária Zápotocká a Ing. Imrich Hamarčak.
Keďže rokovanie nebolo uznášania schopné, predsedajúci starosta obce ho odročil na deň
9.12.2017 o 17:00 hod.
Keďže ani 9.12.2017 sa na rokovanie okrem poslancov Márie Zápotockej a Imricha
Hamarčaka nedostavili ostatní poslanci, predsedajúci 26. rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil
a odporučil ostatné body programu prerokovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Vo Vyškovciach dňa 10.12.2017

Ladislav JOBKO
Starosta obce

