ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.09.2017

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Prejednanie podnetu pani Semivanovej
Informácia o prácach v obci
Rôzne
Diskusia
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 :
- Bola podpísaná zmluva s Gráckokatolíckou cirkvou o dlhodobom prenájme pozemkov
na miestnom cintoríne za odplatu 20Eur na 20 rokov
- Dátum osláv 600 výročia prvej zmienky o obci Baškovce určený na 21.07.2018
4. Prejednanie podnetu pani Semivanovej
Starostka obce informovala o podaní podnetu pani Semivanovej, zo dňa 05.09.2017, ktorá
žiadala prešetrenie „vypúšťania odpadových a splaškových vôd do vsakujúcej jamy

nachádzajúcej sa na pozemku pani Bercíkovej Baškovce 36, ktoré sú možným dôvodom
zamakania jej nehnuteľností a ohrozovania statiky domu“
Podnet bol prešetrený s tým, že podľa výpovede majiteľky domu pani Bercíkovej splašková
a odpadová voda je riadne odvádzaná do verejnej kanalizácie, na ktorú je riadne napojená.
Takže táto nemôže byť dôvodom zamakania a ohrozovania statiky domu pani Semivanovej.
Uznesenie 6/2017
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 a prejednanie podnetu pani Semivanovej zo dňa 05.09.2017
( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová)
5. Informácia o prácach v obci
-

Pribežne prebiehajú práce – kosenie, úprava verejného priestranstva, čistenie plota na
miestnom cintoríne, postreky proti burine, kosenie ihriska a okolie MKS
Nastavovanie verejného osvetlenia (pán Lukáč)
Bola čistená kanalizácia na obecnom úrade (pán Lukáč)
Pri Posypankových bol vyvrátený stĺp miestneho rozhlasu, roztrhané drôty. Stĺp bol
nanovo usadený a zabetónovaný, boli natiahnuté káble (pán Kupec, pán Lukáč)
S Veronikou Popovičovou bola na jej žiadosť rozviazaná pracovná zmluva ku dňu
5.9.2017
Na traktore bol urobený servis (cca 600 EUR)
Na cintoríne pokračujú práce na nových hrobových miestach, zostáva urobiť úpravu
terénu, zatrávnenie, zabetónovanie chodníka a položenie asfaltu
Uznesenie 7/2017
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)
B) Schvaľuje
Práce na nových hrobových miestach na miestnom cintoríne
Hlasovanie: za: 3 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová)
proti: 0
zdržal sa: 0

6. Rôzne 7.Diskusia
Bol zakúpený prietokový ohrievač do kuchyne kultúrneho domu
Obci na základe žiadosti o dotáciu bola priznaná dotácia vo výške 1 500 – Eur na knihu
o histórii obci, ktorá bude vydaná pri príležitosti 600 výročia prvej zmienky Obci Baškovce
Na oslavy 600 výročia prijali pozvanie hostia do kultúrneho programu (pani Hanka Servická,
Folklórny súbor Svojina, skupina ESTA ...), zaobstarané je aj pódium s ozvučením
a osvetlením
Vladimír Šabakrozbil okno na obecnom úrade so sklenenou nádobou plnou kávy, čím
spôsobil škodu na obecnom majetku – znehodnotil interiér kancelárie (rozbil okno, zašpinil
steny, nábytok...) boli privolaní policajti, bol spísaný protokol.
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
1. Zakúpenie prietokového ohrievača
2. Organizovanie 600 výročia prvej zmienky o obci Baškovce
3. Škodu spôsobenú na majetku obce Vladimírom Šabákom
( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)

7. Záver

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

Zapísala : Angela Kačuriková

.......................................................

Overovatelia: Jana Ovadová

.......................................................

Miroslav Kosť

.......................................................

Mgr. Viera Lukáčová
starostka obce

