
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.03.2016 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Program rozvoja obce Baškovce na roky 2016 – 2022 

5. Majetkové priznanie za rok 2015 

6. Správa HK obce o výsledku následnej finančnej kontroly za rok 2015 

7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 

8. Rôzne, 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.  

Starostka obce dala návrh o doplnenie programu  o nasledovné body za bod 7: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

Záverečný účet obce za rok 2015   

 

Starostka obce dala hlasovať, kto je zato, aby sa v rokovaní  OZ pokračovalo s doplnením 

navrhnutých bodov 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Program rozvoja obce Baškovce na roky 2016 – 2022 

5. Majetkové priznanie za rok 2015 

6. Správa HK obce o výsledku následnej finančnej kontroly za rok 2015 

7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

9. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 



10. Záverečný účet obce za rok 2015 

11. Rôzne, Diskusia 

12. Záver 

 

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

          proti: 0 

                    zdržal sa: 0  

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

Za zapisovateľa pani starostka určila Angelu Kačurikovú 

Za overovateľov určila poslancov OZ: Jana Ovadová, Miroslav Kosť 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

1. Bola podpísaná zmluva so spoločnou úradovňou v Sobranciach 

 

4. Program rozvoja obce Baškovce 

Program rozvoja obce Baškovce na obdobie 2016 – 2022  predložila starostka obce.   

 

Uznesenie 1/2016 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje  

Program rozvoja obce Baškovce na roky 2016 - 2022 

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

         proti: 0 

         zdržal sa:0 

 

 

 



5. Majetkové priznanie za rok 2015 

 

Majetkové priznanie za rok 2015 podala starostka obce Mgr. Viera Lukáčová a hlavná 

kontrolórka obce Ing. Mária Kirilová 

 

Uznesenie 2/2016 

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 

1. Majetkové priznanie starostky obce za rok 2015 

2. Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce za rok 2015 

 

6. Správa HK obce o výsledku následnej finančnej kontroly za rok 2015 

Správu  predniesla hlavná kontrolórka obce  

Predmetom následnej finančnej kontroly boli: 

- kontrola príjmov a výdavkov obce realizovaných prostredníctvom pokladne a banky 

- čerpanie výdavkov na cestovné 

- kontrola čerpania rozpočtu a vedenia evidencie rozpočtových opatrení za rok 2015 

- kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly 

- tvorby a čerpania sociálneho fondu 

- vedenie spisovej agendy obce 

 

Uznesenie 3/2016 

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 

 

Správu HK obce o výsledku následnej finančnej kontroly za rok 2015 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 

Správu predniesla hlavná kontrolórka obce  



Uznesenie 4/2016 

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 

 

Správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Plán kontrolnej činnosti predniesla Hlavná kontrolórka obce  

Uznesenie 5/2016 

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 hlavnej kontrolórky obce 

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

         proti: 0 

         zdržal sa:0 

 

9. Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

 

Stanovisko predniesla hlavná kontrolórka obce.  Doporučila schváliť záverečný účet obce za 

rok 2015  s výrokom „ schváliť záverečný účet bez výhrad“ 

Uznesenie 6/2016 

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 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

 

 



10. Záverečný účet obce za rok 2015 

Záverečný účet obce  za rok 2015 predložila starostka obce  

 

Uznesenie 7/2016 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad 

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

         proti: 0 

         zdržal sa:0 

2. Prevedenie prebytku rozpočtového hospodárenia na rezervný fond vo výške 74,68 EUR. 

Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky. 

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

          proti: 0 

        zdržal sa: 0 

 

11. Rôzne, Diskusia 

 

- Bola urobená revízia plynu v MkS, OcÚa následne boli odstránené závady 

Výmena regulátorov na gamatkách, opravený prietokový ohrievač vody v MkS 

Na hlavnom meradle pri obecnom úrade bol vymenený regulátor plynu 

- Bola urobená revízia elektrických spotrebičov 

- Pani Becová podala sťažnosť na pani Juhaščikovú ohľadom stavby a stavebných úprav 

na rodinnom dome 

Sťažnosť bola vybavená v zákonnej lehote 

- Opravovalo sa verejné osvetlenie 

- Poslanci dali návrh na vhodnejšie osvetlenie mosta pri kostole, nakoľko reflektor, 

ktorý osvetľuje most v súčasnosti má vysokú spotrebu energie 

- Práce v obci 

Maľujú sa plynové rozvody na budovách obecného úradu a miestneho kultúrneho 

strediska 

Maľujú sa priestory obecného úradu 

Bola urobená dezinfekcia chladiaceho zariadenia v dome smútku 

Boli kúpené žalúzie na obecný úrad, nainštaloval ich pán Oldrich Lukáč 



Bol kúpený ohrievač vody do kuchynky na obecnom úrade, nainštaloval ho pán 

Jaroslav Kačurik 

Bol vypracovaný projekt na zateplenie obecného úradu  

- Starostka obce 

Predložila návrh na zrušenie účtov vo VÚB banke, pretože obec tieto účty nevyužíva 

a zbytočne sa platia poplatky za vedenie účtov 

 informovala o čerpaní rozpočtu za rok 2015 

predložila úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 1/2016 

 

Uznesenie 8/2016 

 

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 

 

1. Revíziu plynu a plynových zariadení 

2. Revíziu elektrických spotrebičov 

3. Sťažnosť pani Becovej, a jej vybavenie v zákonom stanovenej lehote 

4. Opravu verejného osvetlenia 

5. Čerpanie rozpočtu za rok 2015 

6. Práce v obci 

 

B) Schvaľuje 

 

1. Výmenu reflektora pri čísle domu 73 za vhodnejšie úspornejšie svietidlo 

 

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

         proti: 0 

         zdržal sa: 0 

 

2. Rozpočtové opatrenie 1/2016 

 

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

         proti: 0 

         zdržal sa: 0 

C) Poveruje 

Starostku obce 

1. Zrušiť účty vo VÚB banke: SK79 0200 0000 0000 2412 1552 

                                             SK53 0200 0000 0020 4276 8359 

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

         proti: 0    zdržal sa: 0 



  

12.  Záver 

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

zastupiteľstva. 

 

Zapísala. Angela Kačuriková ....................................... 

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

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

 

 

     

    

Mgr. Viera Lukáčová 

            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


