
ZÁPISNICA 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.03.2015 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesenia 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová. 

Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov boli prítomný 4, teda zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

2. Kontrola uznesenia 

 

- Boli vyhlásené voľby na hlavného kontrolóra obce 

- Bola uzatvorená zmluva s právnickou kanceláriou o poskytovaní právnej pomoci pre 

Obec Baškovce 

- výzva na uhradenie stravného z advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje pani Ľ Čigášovú 

bola odstúpená právnemu zástupcovi obce 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

Za zapisovateľa pani starostka určila. Mgr. Katarínu Lazárovú 

Za overovateľov určila poslancov OZ: Jana Ovadová, Miroslav Kosť 

 

Starostka dala hlasovať, kto je za predložený návrh programu 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce schvaľuje program rokovania bez  zmien. 

Hlasovanie:za  4 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Július  

Popovič) 

  proti  0 

  zdržalo sa 0 

 



 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

Voľba hlavného kontrolóra bola vyhlásená s termínom  24.03.2015. Do výberového konania 

sa prihlásila pani Ing. Mária Kirilová 

 

 

Uznesenie č. 4/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v.z.n.p. 

Volí 

Za hlavnú kontrolórku obce Baškovce na funkčné obdobie 2015-2020 Ing. Máriu Kirilovú 

z úväzkom 0,1 ( 2 dni v mesiaci) 

Hlasovanie:  za 4 ( Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič) 

  proti 0 

  zdržalo sa 0 

 

5. Rôzne 

Starostka obce informovala prítomných poslancov:  

Prebieha jednanie s  ÚPSVaRo uzatvorení zmlúv od 01.04.2015 s uchádzačmi o zamestnanie 

a to :  

Juraj Prač § 12 – ostáva na menších obecných službách, na dobu 5 mesiacov 

Veronika Popovičová §52 aktivačné služby, na dobu 5 mesiacov 

Martin Gliganič § 54, na dobu 6 mesiacov, 8 hodín denne 

- obec spolufinancuje výdavky spojené s mzdou zamestnancaa odvodom  na § 54 -5 % 

t.j. 180 € za šesť mesiacov 

- Lekos – digitálna káblová televízia, žiada obec o spolufinancovanie projektu vo výške 

5 000 €. Pripojenie domácnosti 100 € a set box 100 € 

- Je potrebné zakúpiť strunovú kosačku, vzhľadom nato, že terajšia kosačka je 

opotrebovaná a sú veľké náklady na jej neustálu údržbu 

- Bola oslovená pani Sivčová ohľadom vedenia obecnej kroniky, odmena bude určená 

podľa dohody náročnosti práce a času strávenom pri kreslení a písaní 

- upratuje sa park – starostka obce poprosila pána Gajdoša, prisľúbil, že nám vyvezie 

odpad – lístie, konáre s traktorom 

- obec podá žiadosť na okresný úrad životného prostredia na výrub drevín v miestnom 

parku nakoľko niektoré dreviny zasahujú do elektrického vedenia a v čase silných 

vetrov spôsobujú výpadok elektriny a ohrozujú majetok obce a obyvateľov 



- bude vypísaná výzva na sanáciu nelegálnych skládok (environmentálny fond), 

spoluúčasť obce na projekte je 5 % 

 

Poslanci požiadali o doručovanie pozvánok na zasadnutie obecného zastupiteľstva ako aj 

materiály k obecnému zastupiteľstvu formou e-mailu.  

 

Uznesenie č. 5/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v.z.n.p. 

 

a) Berie na vedomie: 

 

Informácie o: 

- žiadosti na ÚPSVaR ( Gliganič, Popovičová, Prač) 

- žiadosti firmy Lekos o spolufinancovanie projektu na digitálnu káblovú televíziu vo 

výške 5 000 € 

- vedení kroniky  

- prácach v obci  

- potrebe zakúpenia kosačky  

- žiadosť o výrub drevín v miestnom parku 

 

Hlasovanie: Za: Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič 

        Proti: 0 

        Zdržal sa: 0 

 

b) Ukladá  

 

Zasielať pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva a materiálov na e-mailové 

adresy poslancov.  

 

Hlasovanie: Za: Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič 

        Proti: 0 

         Zdržal sa: 0 

 

 

c) Schvaľuje 

 

1. Zapojenie sa obce do projektu týkajúcej sa sanácie nelegálnej skládky formou 

dotácie z Environmentálneho fondu . 

 

Hlasovanie:     Za: Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič 

 



Proti: 0 

                 Zdržal sa: 0 

 

d) Schvaľuje 

 

- spolufinancovanie firmy Lekos - projektu na digitálnu káblovú televíziu vo výške 

5 000 € 

 

Hlasovanie:     Za:  0 

    Proti: 4 Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič 

                 Zdržal sa: 0 

 

.  

6. Diskusia 

Hore v „jame“ boli odhodené asi 5 litrové nádoby od toxickýchlátok. Obec ich na vlastné 

náklady odstránila a vyviezla ich firma Fúra, s.r.o. 

Pred ukončením zasadnutia požiadala o slovo novozvolená hlavná kontrolórka obce 

a poďakovala prítomným poslancom Obecného zastupiteľstva za prejavenú dôveru.   

Zároveň Ing. Kirilová pripomenula, že povinnosťou hlavného kontrolóra obce je v zmysle 

ustanovenia §18 f) ods.1 písm. b) raz za pol roka predložiť na prerokovanie OZ návrh plánu 

kontrolnej činnosti. Od jej nástupu do funkcie preto ako HK navrhuje v pláne kontrol 

schváliť:  

1. Následnú finančnú kontrolu v období kalendárneho roka 2015 

2. Oboznámenie sa s doteraz vykonanou činnosťou predchádzajúceho HK obce 

3. Oboznámenie sa s internými predpismi. Smernicami, pokynmi, doteraz platnými 

a používanými v obci Baškovce. 

4. Z ostatných výkonov:  

- vypracovať odborné stanovisko ku návrhu ZUO za rok 2014, 

- účasť na školeniach, seminároch a stretnutiach v rámci sekcií „Šarišsko-zemplínskej 

sekcie“ počas kalendárneho roka 2015 z dôvodu vzdelávania sa zamestnanca. 

 

Pre termín nástupu od 01.04.2015 sa plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 prejednal 

na dnešnom zasadnutí OZ s platnosťou trvania termínov vykonávania následných finančných 

kontrol v čase od 01.04. – 31.08.2015; t.j. v trvaní 5 mesiacov.  

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v.z.n.p. 

Schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2015 

 

Hlasovanie:     Za: Angela Kačuriková, Jana Ovadová, Miroslav Kosť, Július Popovič 

    Proti: 0 

                 Zdržal sa: 0 

 

7. Záver 

Na záver pani starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Zapísala. Mgr. Katarína Lazárová    .......................................... 

Overovatelia: Jana Ovadová  ......................................... 

 Miroslav Kosť ......................................... 

 

 

 

 

 

      Mgr. Viera Lukáčová 

          starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


