
Z á p i s n i c a 

zo 7. riadneho rokovania obecného zastupiteľstva vo Vyškovciach, konaného dňa 15.12.2019 

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 Jozefa Bogdana  

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

Papierniková a Bc Lydia Hamarčáková. Poslanci tento návrh odsúhlasili.   

K bodu č. 4  

Informáciu o peňažných obratoch za obdobie január až november 2019 prezentovala účtovníčka pani 

Mária Vachaľová.  

K bodu č. 5 

Starosta obce prečítal a následne poskytol vyjadrenie k predošlým uzneseniam OZ. Zo všetkých 

uznesení doposiaľ nebolo splnené jedno a to plán zastupiteľstiev na ďalší rok. Ostatné sú v štádiu 

riešenia alebo vybavené. 

K bodu č. 6 

Hlavný kontrolór obce, pán PhDr. Štefan Radačovský poskytol stanovisko k rozpočtu na rok 2020 

a taktiež plán jeho činnosti na rok 2020. 

K bodu č. 7 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo rozpočet na rok 2020. Voči rozpočtu mali niektorí 

poslanci výhrady a to z dôvodu, že nie z každej položky je jasné čo obnáša. Na schôdzi to 

odprezentovala prítomným účtovníčka, pani Vachaľová. 

K bodu č. 8 

Po viacerých úpravách a dlhej konzultácii prijalo obecné zastupiteľstvo VZN 01/2020 o miestnych 

daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po verejnej 

schôdzi boli upravené sadzby pre vyrubenie dane z pozemkov a nehnuteľnosti. Poslednou úpravou 

bolo zvýšenie poplatku za vývoz TKO z 11€ na 12€ na osobu.  

K bodu č. 9 

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vymenovanie inventarizačnej komisie v zloženi: predseda 

Mgr. Martin Zapotocký, členovia: Bc. Dušan Antoš, Jozef Bogdan, Bc. Lýdia Hamarčáková, Nikola 

Papierníková, Mgr. Iveta Zapotocká.   

K bodu č. 10 

Starosta predniesol informácie ohľadom stavu rekonštrukcie budovy obecného úradu.  



K bodu č. 11 a 12 

Poslanci, starosta a ani prítomní nemali ďalšie návrhy, ktoré by si vyžiadali prijatie uznesenia. 

V diskusií boli len spomenuté priority, ktoré je potrebné zrealizovať v nasledujúcom roku.  

K bodu č. 13 

Poslanci OZ predložený návrh uznesenia jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie: za 4 – zdržali sa 0 - proti 0 

K bodu č. 14 

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 

 

 


