ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.6.2015

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Návrh záverečného účtu obce
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č. 307/2014 Z. z.
6. Interná smernica ku riešeniu podnetov v rámci slobodného prístupu k informáciám
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 k rozpočtu obce za rok 2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová.
Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov, sú prítomný piati, teda zasadnutie
Obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa pani starostka určila. Mgr. Katarínu Lazárovú
Za overovateľov určila poslancov OZ: Angela Kačuriková, Július Popovič
Pani starostka dala hlasovať, kto je za predložený návrh programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení
OZ uložilo na predošlom zasadnutí zasielať pozvánky na zasadnutie OZ a materiálov na emailové adresy poslancov.
Pozvánky a podklady ku zasadnutie OZ boli zaslané na e-mailové adresy.
4. Návrh záverečného účtu obce
Návrh záverečného účtu predložila starostka obce (viď. príloha), skonštatovala, že obec
hospodárila v roku 2014 s prebytkom, prebytok hospodárenia bol navrhnutý previesť na
rezervný fond obce.
Stanovisko ku záverečnému účtu predložila hlavá kontrolórka obce (viď. príloha).
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
1. Schvaľuje
A) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0
B) Prevod prebytku hospodárenia za rok 2014 na rezervný fond obce vo výške 50,41€
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

5. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z. z.
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z. predložila hlavná kontrolórka obce (viď príloha)
Zodpovednou osobou pre riešenie podnetov v rámci tohto zákona je hlavný kontrolór obce,
podľa nového zákona platného od 01.07.2015.

Uznesenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.
307/2014 Z. z.
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0
6. Interná smernica ku riešeniu podnetov v rámci
k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

slobodného

prístupu

Internú smernicu ku riešeniu podnetov v rámci slobodného prístupu k informáciám
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. predložila hlavná kontrolórka obce (viď. príloha).
Interná smernica je platná odo dňa schválenia na OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Internú smernicu ku riešeniu podnetov v rámci slobodného prístupu k informáciám v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z
Hlasovanie: za: 4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)
proti: 0
zdržal sa:1 (Mgr. Marián Mižák)

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 k rozpočtu obce za rok 2015
Rozpočtové opatrenie predložila starosta obce.
V príjmovej časti navrhla navýšiť:
-

položku podielové dane o 4 000,- € a to na základe východiskových štatistických údajov
a podielov obcí na výnose DPFO pre rok 2015

-

transfery (voľby, evidencia obyvateľov – REGOP) 730,-€

Vo výdavkovej časti navýšenie na položkách:

-

výpočtová technika navýšenie 500,-€

-

náradie

-

pracovné odevy

-

všeobecné služby

800,-€

-

stravovanie

500,-€

-

úrazové poistenie osôb

50,-€

500,-€
90,-€

poníženie na položkách:

-

ostatné úvery a pôžičky

800

Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1/2015
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa:0

8. Rôzne
Starostka obce podala majetkové priznanie za rok 2014.
Hlavná kontrolórka podala majetkové priznanie za rok 2014.
Hlavnou kontrolórkou obce bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
Starostka obce informovala prítomných poslancov:

-

-

-

-

-

jednala s Ing. Viktorom Jozefom o odpustení zostávajúceho dlhu vo výške 800,- €,
plynúceho z pôžičky o čom bola spísaná dohoda o odpustení dlhu. Tieto finančné
prostriedky navrhuje pani starostka použiť na revíziu elektroinštalácie.
začína sa revízia elektroinštalácie, ktorú urobí pán Jozef Hrunka, bude sa týkať domu
smútku, obecného úradu, kultúrneho domu a verejného osvetlenia. Pri obhliadke zistil,
že obec má nefunkčné bleskozvody a na dome smútku nie sú nainštalované žiadne,
prebieha jednanie ohľadom projektu na sanáciu odpadu, spoluúčasť obce je 5%,
obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zapojením sa obce do tohto projektu,
Marián Čigáš podal žiadosť o vyhotovenie zvukovo – obrazového záznamu
z rokovania Obecného zastupiteľstva, starostka obce spolu s obecným zastupiteľstvom
skonštatovali, že obmedziť právo občanovi na nahrávanie obecného zastupiteľstva
nemôže, ale ani občan nemôže záväzne úkolovať a zadávať úlohy obci. Starosta
a obecné zastupiteľstvo majú zákonnú zodpovednosť za to, že obec bude ekonomicky
zdravá a musia konať ako zodpovedný hospodár.
Ľudmila Čigašová podala sťažnosť na Okresnú prokuratúru (viť príloha). Okresná
prokuratúra zaviazala obec na odstránenie nedostatkov avšak vzhľadom na to, že
podľa odôvodnenia prokurátora Obec Baškovce na jednej strane dodržala vo všetkom
zákon ale na druhej strane bola upozornená na porušenie zákona a bola zaviazaná na
prijatie opatrení, ktoré protiprávny stav odstránia, pričom všakprokuratúra ani na
jednom mieste svojho upozornenia jednoznačne neuviedla v čom bol zákon porušený
a čo konkrétne je potrebné napraviť ergo zosúladiť so zákonom.Vzhľadom na
skutočnosť, že upozornenie prokurátora je rozporné vo vzťahu medzi výrokom
a odôvodnením, je nepreskúmateľné a nie je v ňom jednoznačne uvedené ani na
jednom mieste, v čom bol zo strany obce Baškovce porušený zákon, obec dáva
podnet, aby krajský prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti, a aby
vykonal iné opatrenia na odstránenie porušenia zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený.
na autobusovej zastávke pokračujú práce, bola urobená strecha, budú pokračovať
práce aj v jej okolí (chodník – zámková dlažba),
bola podaná žiadosť na KSK o dotáciu,
začalo sa s čistením potoka,
bolo urobené BOZP zamestnancov, protipožiarne smernice, zdravotná služba,
bola podaná žiadosť o zmenu amperickej hodnoty ističov na dome smútku, miestnom
kultúrnom stredisku, verejnom osvetlení
bolo urobené zábradlie na schodisku MKS,
od 1.4.2015 nastúpil do zamestnania na OcÚ Martin Gliganič a to na § 54 cez
ÚPSVaR,
bude vypísaná výzva na kompostárne – obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zapojením
sa do tohto projektu,
obec je povinná podľa nového zákona platného od 01.01.2016 na zabezpečenie
separovaného odpadu.
prejednanie platu starostu.

Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
1. Berie na vedomie
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Podanie majetkového priznania starostky obce za rok 2014
Podanie majetkového priznania hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
Upozornenie prokurátora
Odstúpenie upozornenia prokurátora na ďalšie konanie
Práce prebiehajúce na autobusovej zastávke a jej okolí
Práce v obci
Zmenu amperickej hodnoty ističov na DS, MKS, VO
Vykonanie revízie elektriny na majetku obce
Odpustenie dlhu vo výške 800,- € - pôžička Ing. Jozef Viktor
Vykonanie BOZP zamestnancov, zdravotná služba protipožiarne smernice

2. Schvaľuje
A) Zapojenie sa obce do projektu na sanáciu odpadu a spoluúčasť obce 5%
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0
B) Zapojenie sa obce do projektu na kompostoviská
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0
C) Plat starostu úmerný schválenému pracovnému úväzku vo výške 50 % a jeho
navýšenia vo výške 70 % k platu.
Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová)
proti: 1 (Mgr. Marián Mižák)
zdržal sa: 1 (Július Popovič)
D) Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
Hlasovanie: za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová,
Július Popovič).
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Neschvaľuje
Vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, nakoľko:
„Obecné zastupiteľstvo rešpektuje rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu, najmä nález vo
veci verejnej pod sp. zn. II ÚS 255/210 a neupiera žiadnemu obyvateľovi obce právo
nahrávať si priebeh, rokovanie a hlasovanie obecného zastupiteľstva.“
Hlasovanie za: 5 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa:0

9. Diskusia
V miestnom parku je potrebné urobiť prerezávku stromov nakoľko tieto zasahujú do
elektrického vedenia a verejného osvetlenia. Obec v týchto prácach chce postupovať podľa
usmernenia spôsobilej osoby – lesným hospodárom.
10. Záver
Na záver pani starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala. Mgr. Katarína Lazárová

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

Overovatelia: Angela Kačuriková

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

Július Popovič

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

Mgr. Viera Lukáčová
starostka obce

