
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2016 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Baškovce 

5. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Baškovce 

6. Rôzne, Diskusia 

7. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová 

Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní štyria, teda zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je uznášania schopné. 

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

predloženého programu. 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

Za zapisovateľa pani starostka určila Janu Ovadovú 

Za overovateľov určila OZ: Angela Kačuriková , Július Popovič  

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Ohľadom vhodnejšieho osvetlenia mosta pri kostole, navrhla starostka po konzultácii 

s elektrikárom umiestniť na stĺp verejného osvetlenia pri čísle domu 73 lampu verejného 

osvetlenia. 

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

 proti: 0 

zdržal sa: 0  



4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Baškovce 

 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Baškovce predložila starostka 

-obce ku 01.07.2016, končí činnosť recyklačného fondu 

- nahrádzajú ho organizácie zodpovedných výrobcov, ktoré zabezpečujú triedenie, zber, 

prepravu a recykláciu odpadov 

- každá obec bola povinná uzatvoriť zmluvu s organizáciou zodpovedných výrobcov 

pre zber separovaného odpadu 

- obec Baškovce uzatvorila zmluvu s organizáciu NATUR-PACK 

- harmonogram vývozu odpadu obdržala každá domácnosť a je taktiež zverejnený na 

webovej stránke obce Baškovce 

- je potrebné určiť veľkosť zbernej nádoby pre zber zmesového komunálneho odpadu 

- obec určila 1 nádobu v objeme 120 l pre 1- 4 osoby v rodinnom dome  

 

 

Uznesenie 9/2016 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

 

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Baškovce  

 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

 

5. VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Baškovce 

 

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Baškovce predložila starostka obce 

- obec je povinná prevádzkovať pohrebisko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  

- starostka oslovila pána Basandu z Ruskoviec 

- s odborne spôsobilou osobou je potrebné uzatvoriť zmluvu 

- s obstarávateľom pohrebu obec uzatvára dohodu o zabezpečení vykopania hrobu  

- poplatky: 

prenájom hrobového miesta na 10 rokov – jednorazový poplatok 10 Eur 

poplatok za obradnú miestnosť- 10 Eur + poplatok za energie  

 

 

 



Uznesenie 10/2016 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) Schvaľuje  

 

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Baškovce  

 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0   

 

B) Poveruje  

 

Starostku obce Mgr. Vieru Lukáčovú, uzatvoriť zmluvu s pánom Milanom Basandom na 

vykonávanie činnosti odborného zástupcu na prevádzkovanie pohrebiska  

 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa : 0     

 

6. Rôzne, Diskusia 

 

- Povodňový plán záchranných prác obce Baškovce predložila starostka obce, bol 

vypracovaný na základe podkladov obce, vypracoval ho Okresný úrad Sobrance- 

odbor civilnej ochrany 

- návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2 polrok 2016 

- bola padaná žiadosť o dotáciu z MF SR na individuálne potreby obce – na vstup 

a spevnené plochy pri obecnom úrade 

- opätovne je výzva na odstránenie divokých skládok, ale nakoľko obec nespĺňa 

podmienky pretože skládka je vedená ako environmentálna záťaž na MŽP SR 

s príslušným okresným úradom- odbor ŽP 

- bola zaslaná sťažnosť pani Becovej na nečinnosť stavebného úradu, ktorú postúpila na 

okresný úrad Košice, aj napriek tomu, že obec ako príslušný stavebný úrad sa 

k sťažnosti pani Becovej už vyjadrila 

- po konzultácii s pánom Paškom, bude obec čakať na vyjadrenie okresného úradu 

Košice 

- bolo začaté jednanie s gréckokatolíckou cirkvou ohľadom dlhodobého prenájmu 

pozemkov na miestnom cintoríne 

 

 



 

 

Uznesenie č. 11/2016 

 

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

o obecnom zriadení v z.n..p 

 

A) Schvaľuje 

 

1. Povodňový plán záchranných prác obce Baškovce  

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

                    Proti: 0 

                    Zdržal sa : 0 

 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2 polrok 2016 

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

                    Proti: 0 

                    Zdržal sa : 0 

 

3. Jednanie s gréckokatolíckou cirkvou o dlhodobom prenájme pozemkov na miestom 

cintoríne 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

B) Berie na vedomie 

 

1. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce 

2. Sťažnosť pani Becovej 

 

C) Poveruje  

Starostu obce s uzatvorením zmluvy s gréckokatolíckou cirkvou o dlhodobom prenájme 

pozemkov na miestnom cintoríne. 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0  



7.  Záver 

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

zastupiteľstva. 

 

Zapísala: Jana Ovadová                     ............................................. 

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

                       Július Popovič            .............................................. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Viera Lukáčová 

              starostka obce 

 

 

 

 

 


