
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.10.2015 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Štatút obce 

5. Individuálna výročná správa za rok 2014 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 k rozpočtu obce za rok 2015 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová 

Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní traja, 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, Jana Ovadová 

 

Pani starostka dala hlasovať, kto je za predložený návrh programu. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce schvaľuje program rokovania bez zmien.  

 

Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová). 

          proti: 0 

                    zdržal sa: 0  

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

Obci na predchádzajúcom zasadnutí OZ zo dňa 17.06.2015 nebola uložená žiadna úloha.  

 



4. Štatút obce 

Štatút obce bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 14.09.2015, kde sa nachádzajú symboly, 

katastrálne územie, úloha jednotlivých komisií, riadenie samosprávy, vzájomné vzťahy, 

vedenie kroniky obce a pod.  

Uznesenie 12/2015 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Štatút obce ku dňu 14.09.2015 

Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová) 

         proti: 0 

  zdržal sa:0 

 

5. Individuálna výročná správa za rok 2014 

Audítorka Ing. Marta Nachtmannová doniesla individuálnu výročnú správu obce.  

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

Berie na vedomie 

- OZ berie na vedomie, že bola predložená individuálna výročná správa obce.  

- OZ berie na vedomie správu audítorky  

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 k rozpočtu obce za rok 2015 

Rozpočtové opatrenie predložila starostka obce: 

- 22.09.2015 krajské zasadnutie pre cestovný ruch, obec to stálo 296 ,- € 

- 04.10.2015 cestovanie za ľudovými tradíciami v sume 550,- € + 100 ,- € kuchár 

Uznesenie 13/2015 

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.2/2015 



Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, JanaOvadová) 

         proti: 0 

         zdržal sa: 0 

 

7. Rôzne  

Starostka obce informovala prítomných poslancov: 

- Novelou zákona o separovanom zbere, firmy budú realizovať zber separovaného odpadu 

- S prípravou Mikuláša v decembri a nacvičenia programu  

- Rozhodnutie krajskej prokuratúry na sťažnosť pani Čigašovej 

- Zmluvu s firmou na výstavbu detského ihriska  

 

Uznesenie 14/2015 

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)   Žiadosť Milana Beľana o prenájme nebytového priestoru 

b) Rozhodnutie krajskej prokuratúry – okresná prokuratúra, bola na nesprávny postup 

upozornená písomne 

c)   Ukončené práce – autobusová zastávka 

d)   20.10. budú ukončené práce na detskom ihrisku 

e)    na aktivačnú činnosť od 1.10. 2015 boli prijatí traja pracovníci – Prač, Popovičová, 

Semivanová 

f)  ukončenie revízie elektriny – 857,- € 

g) výmena hlavného ističa s dodaním materiálu – 255,- € 

h) revíziu hasičských prístrojov – 46,- €   

i) opravu katafalku v dome smútku – 97,- € 

 

2. Schvaľuje  

Zapojenie sa do projektu  L2 – zateplenie, izolácia, výmena strechy na obecnom úrade 

Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová) 

         proti: 0 

         zdržal sa: 0 



3. Neschvaľuje 

Neschvaľuje dlhodobý prenájom nebytových priestorov na súkromné účely pre Milana 

Beľana 

Hlasovanie: za: 3 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová) 

         proti: 0 

         zdržal sa: 0 

 

8. Diskusia 

Bolo by za potreby zobrať do pracovného pomeru pracovníka, či už na opravy v kultúrnom 

dome, odhŕňanie snehu v zime, prerezávku stromov v miestnom parku a podobné opravy 

v obci.   

 

9. Záver 

 

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

zastupiteľstva. 

 

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

Overovatelia: Angela Kačuriková     ......................................... 

  Jana Ovadová     ......................................... 

 

 

 

Mgr. Viera Lukáčová  

        starostka obce 

 

 

 

 


