
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.03.2017 

 

P R O G R A M : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Majetkové priznanie za rok 2016 

5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016 

6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

7. Návrh kontrolnej činnosti HK obce na rok 2017 

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 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 : Júliusa Popoviča  a Miroslava Kosťa  

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starostka obce Mgr. Viera Lukáčová : 

- Bol kúpený sporák do kultúrneho domu 

 

 



4. Majetkové priznanie za rok 2016 

Majetkové priznanie za rok 2016 podala starostka obce Mgr. Viera Lukáčová a hlavná 

kontrolórka obce Ing. Mária  Kirilová. 

 

Uznesenie 1/2017 

 

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: 

Podanie majetkového priznania za rok 2016 (starostka obce, hlavná kontrolórka obce) 

( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič) 

 

5. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016 predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. 

Mária Kirilová. Odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného 

účtu Obce Baškovce za rok 2016 výrokom „ celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

Uznesenie 2/2017 

 

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 Baškovce za rok 2016  

 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič) 

                     

6. Návrh záverečného účtu obce Baškovce za rok 2016 

 

Návrh Záverečného účtu obce Baškovce za rok 2016, predložila starostka obce Mgr. Viera 

Lukáčová. Skonštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2016 je prebytok v čiastke 

1 388,97 EUR. Navrhla prebytok  rozpočtového hospodárenia obce použiť na tvorbu 

rezervného  fondu obce v celkovej výške 100% 

 

Uznesenie 3/2017 

 

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 Baškovce za rok 2016 bez výhrad. 

 



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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

2. Prebytok  rozpočtového hospodárenia obce použiť na tvorbu rezervného  fondu obce 

v celkovej výške 100% 

 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

3. Použiť rezervný fond obce na investičné aktivity obce 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

 

7. Návrh kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce na rok 2017 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti obce na rok 2017 predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. 

Mária Kirilová., ktorá zároveň podala informáciu o správe výsledku finančnej kontroly za rok 

2016. 

 

Uznesenie 4/2017 

 

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 HK na rok 2017 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

B) Berie na vedomie 

 Správu o výsledku finančnej kontroly za rok 2016 

( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič) 

 

 



8. Rôzne  9. Diskusia 

Starostka obce podala informácie o prácach v obci: 

- Boli vymaľované a zrekonštruované priestory kancelárií na obecnom úrade, nakoľko 

tieto boli v havarijnom stave , bol zakúpený kancelársky nábytok, koberce, dvere , 

urobený sadrokartón na stropoch 

- Bol odstránený prívod plynu, ktorý slúžil k prietokovému ohrievaču vody, umývadlo, 

ktoré bolo v havarijnom stave 

Pracovníci na VPP – práce na miestnom cintoríne, verejných priestranstvách 

V rámci projektov ÚPSVaR Obec zamestná 1 evidovaného na ÚPSVaR, spolufinancovanie 

obce bude činiť 5% z celkovej ceny práce  zamestnanca 

- Prebieha jednanie s Gréckokatolíckou cirkvou ohľadom prenájmu pozemkov na 

miestnom cintoríne 

- Oslavy obce 600 výročie prvej zmienky sú plánované v mesiaci júl 2018 

 

Uznesenie 5/2017 

 

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 

 Práce v obci 

( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič) 

 

B) Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektov cez ÚPSVaR vo výške 5% 

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

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

10.Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

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

Overovatelia: Július Popovič  ....................................................... 

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

Mgr. Viera Lukáčová 

                                                                                                     starostka obce 


