
Z á p i s n i c a 

z 6. mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach, konaného dňa 11.09.2019 

Program: podľa pozvánky  

Prítomní: viď. prezenčná listina  

K bodu č. 1, 2 a 3 

Rokovanie zahájil starosta p. Bc. Dušan Antoš. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. Určil zapisovateľa Mgr. Martina Zapotockého a overovateľov zápisnice Nikolu Papiernikovú 

a Bc. Lýdiu Hamarčákovú  

Ďalej starosta Bc. Dušan Antoš podal návrh na schválenie Návrhovej komisie v zložení Nikola 

Papierniková a Mgr. Martin Zapotocký. Poslanci tento návrh odsúhlasili.   

K bodu č. 4  

Po konzultácii s poslancami starosta navrhol, aby členmi komisií sa stali výlučne poslanci. Zriadené 

boli 4 komisie v ktorých každý z poslancov je členom a následne je jeden menovaný za predsedu a to 

nasledovne: Predsedom komisie pre verejný poriadok a životné prostredie sa stal Jozef Bogdan. 

Predsedom komisie pre školstvo, kultúru a šport ostáva Stanislav Hamarčák. Predsedkyňou komisie 

pre správu obecného majetku a financií sa stala Nikola Papierniková, Predsedkyňou komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára sa stala Bc. Lýdia Hamarčáková.    

K bodu č. 5 

Na odporúčanie Okresného úradu za účelom rozšírenia komisie pre sceľovanie pozemkov v katastri 

obce Vyškovce boli k terajším členom menovaní ďalší dvaja a to Bc. Dušan Antoš a Jozef Senaj.  

K bodu č. 6 

Po vyhlásení výzvy na rekonštrukciu kúrenia budovy OÚ, obec obdržala ponuky od troch firiem. 

V tomto bode poslanci otvárali obálky s ponukami a následne ich hodnotili. Výsledkom bolo určenie 

víťaza výberového konania. 

K bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že sa vzdáva nároku na odmenu a zároveň zrušilo VZN 

č.6/2016 o Zásadach odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií Obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo dospelo k rozhodnutiu vyplácania paušálnych náhrad za 

telefón.   

K bodu č. 8 

Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo vyhovieť žiadosti pani Madejovej o prenájme pozemku E108/18.  

K bodu č. 9 

Poslanci a starosta prejednávali ďalší postup vedenia obce. Predstavovali návrhy ďalších možných 

investícií do rekonštrukcie, vybavenia obecného úradu. či majetku obce. Starosta obce navrhol 

postup pri organizácii akcie „Mesiac úcty k starším“. Ďalej bolo prejednané zapojenie sa do výzvy 

projektu: „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Vyškovce“. Ďalej obecné 



zastupiteľstvo rokovalo o priestupku tykajúceho sa pána Bc. Dušana Antoša, vytvorenie Web stránky 

a vykonanie auditu.   

 

K bodu č. 10 

Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie: za 3 – zdržali sa 0 - proti 0 

 

K bodu č. 11 

Po prijatých uzneseniach sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Zapotocký   ............................... 

 

 

Za správnosť: 

Bc. Dušan Antoš 

Starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

   Nikola Papierniková  .......................................  

   Bc. Lýdia Hamarčáková  ....................................... 

 

 

Prílohy:  1X prezenčná listina 

  1X uznesenie  

  1X pozvánka 

 

 


