
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2016 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 

2019 

5. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 

6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Baškovce za rok 2015 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce 

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 prítomní traja, 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: 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 : Janu Ovadovú a Miroslava Kosťa 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starostka obce Mgr. Viera Lukáčová: 

-  uzatvorila zmluvu s pánom Milanom Basandom na vykonávanie činnosti odborného 

zástupcu na prevádzkovanie pohrebiska, 



-  požiadala Gréckokatolícku cirkev o dlhodobý prenájom pozemkov na miestnom 

cintoríne 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2017 – 2019 

Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2017 – 2019 – odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť  

 

Uznesenie 12/2016 

 

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 k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. 

 

5. Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 

Rozpočet obce predložila starostka obce Mgr. Viera Lukáčová, rozpočet je v súlade so 

zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

Uznesenie 13/2016 

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: 

Rozpočet Obce Baškovce bez programovej štruktúry na úrovni hlavných kategórií   na rok 

2017  

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

   proti  0 

   zdržal sa 0 

 

B) Berie na vedomie: 

Viacročný rozpočet bez programovej  štruktúry na úrovni hlavných kategórií   na roky 2018-

2019 

 

6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Baškovce za rok 2015 

Správu vypracovala audítorka Ing. Marta Podolcová 

Uznesenie 14/2016 

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 audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Baškovce za rok 2015 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce 

Plán kontrolnej činnosti za obdobie od 01.01.2017 – 30.06.2017 predložila hlavná kontrolórka 

obce.  

Uznesenie 15/2016 

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: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 01.01.2017 – 30.06.2017 

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

   proti  0 

   zdržal sa 0 

 

8. Rôzne  9. Diskusia 

Starostka predložila návrh na úpravu rozpočtu za rok 2016 – rozpočtové opatrenie č.2 

Starostka požiadala poslancov o schválenie finančných prostriedkov: 

-  na akciu „ Mikuláš“ 

- Vianočné osvetlenie 

- Fašiangový bál – termín 18.02.2017 

Je potrebné kúpiť do kultúrneho domu sporák 

Starostka informovala o prácach v obci: 

- Maľovanie  - zábradlie pri dome smútku, na mostoch a lávkach 

- Zhotovenie prístrešku pri požiarnej zbrojnici  

- Rozšírenie parkoviska pri miestnom cintoríne 

- Vyčistenie ihriska a koryta potoka  

- Bola vykonaná revízia elektrických spotrebičov a hasiacich prístrojov 

- V roku 2018 oslávi naša obec 600 výročie prvej zmienky, pri tejto príležitosti navrhla 

starostka usporiadať oslavy s prizvaním rodákov, ako aj vydať knihu o histórii obce  

Uznesenie 16/2016 

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. Usporiadať v roku 2018 oslavu ku 600 výročiu prvej zmienky o obci Baškovce 

2. Vydať knihu pri príležitosti 600 výročia prvej zmienky o obci Baškovce 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 



4. Kúpu sporáka do kultúrneho domu 

5. Akciu „ Fasiangový bál“ a bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu  

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

   proti  0 

   zdržal sa 0 

 

B) Berie na vedomie 

Práce v obci 

sa: 0  

10. 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 

 


