OBEC VYŠKOVCE

UZNESENIE Č. 26-2017
z 27. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach konaného dňa
28.12.2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vyškovciach sa na svojom 27. riadnom rokovaní dňa 28.12.2017 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. Rokovanie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

B. Berie na vedomie:
1. Rozhodnutie predsedajúceho o určení zapisovateľa Bc. Martina Zápotockého a overovateľov zápisnice
Ing. Imricha Hamarčaka a Stanislava 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 dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie Dom nádeje – predkladá
starosta
3. Návrh zmeny VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady – predkladá starosta,
4. Návrh zmeny VZN č. 8/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a miestneho cintorína – predkladá
starosta,
5. Schválenie Zmeny č. 2 Programového rozpočtu obce pre rok 2017- predkladá starosta,
6. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom do roku 2021 - predkladá
starosta,
7. Návrh na schválenie odmien poslancov a členov komisie OcZ za rok 2017 – predkladá starosta,
8. Interpelácie a diskusia
9. Záver

2. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených zmien a doplnkov.

3. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o správe a prevádzke Domu nádeje a
miestneho cintorína v znení schválených zmien a doplnkov.

4. Zmenu č. 2 Programového rozpočtu obce pre rok 2017.
5. Schvaľuje Programový rozpočet obce pre rok 2018 s výhľadom do roku 2021.
6. Odmeny poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach za rok 2017 podľa
predloženého návrhu a ich vyplatenie v najbližšom výplatnom termíne.

D. Neschvaľuje:
1. Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Domu nádeje“ .

Vo Vyškovciach dňa 28.12.2017

Ladislav JOBKO
Starosta obce
Overovatelia:
Ing. Imrich Hamarčak

.............................

Stanislavh Hamarčak

.............................

