
ZÁPISNICA 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2018 

 

P R O G R A M :  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017  

5. Záverečný účet obce za rok 2017  

6. Správa o výsledku finančnej kontroly za rok 2017 

8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie starostu obce na  

volebné obdobie 2018 - 2022  

9. Rôzne  

10. Diskusia  

11. Záver  

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová. 

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

zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

Starostka obce požiadala o vypustenie bodu 6. Správa o výsledku finančnej kontroly za rok 

2017 

 

P R O G R A M :  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017  

5. Záverečný účet obce za rok 2017  

6. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie starostu obce na  

volebné obdobie 2018 - 2022  

7. Rôzne  

8. Diskusia  

9. Záver  



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

predloženého programu.  

 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič,    

Marek Slivka)  

                  proti: 0  

                  zdržal sa: 0  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  

 

Za zapisovateľa bola určená Angela Kačuriková 

Za overovateľov boli určení : Marek Slivka, Július Popovič 

 

3. Kontrola plnenia uznesení  

 

Neboli prijaté uznesenia, ktoré by si vyžadovali následnú kontrolu 

 

   4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 predniesla hlavná kontrolórka obce 

Ing. Mária Kirilová. Odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného 

účtu Obce Baškovce za rok 2017 výrokom „ celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 

 

Uznesenie 8/2018 

 

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 2017  

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

               

5. Záverečný účet obce Baškovce za rok 2017 

 

Návrh Záverečného účtu obce Baškovce za rok 2017, predložila starostka obce Mgr. Viera 

Lukáčová. Skonštatovala, že výsledok hospodárenia obce za rok 2017 je prebytok v čiastke 

1 098,81 EUR. Navrhla prebytok  rozpočtového hospodárenia obce použiť na tvorbu 

rezervného  fondu obce v celkovej výške 100%. Použiť rezervný fond obce na investičné 

aktivity obce. 

 

 



Uznesenie 9/2018 

 

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 2017 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, 

Marek Slivka) 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

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

v celkovej výške 100% 

 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, 

Marek Slivka) 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

3. Použiť rezervný fond obce na investičné aktivity obce 

 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, 

Marek Slivka) 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0 

 

6.  Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsah výkonu funkcie starostu  

obce na  volebné obdobie 2018 - 2022  

 

Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je obecné zastupiteľstvo povinné určiť na nasledujúce volebné obdobie 

počet poslancov ( volebné obdobie 2018 – 2022). Počet poslancov sa určuje podľa počtu 

obyvateľov. V prípade obce Baškovce je to 3 až 5 poslancov. 

 

 

 

 



Uznesenie 10/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce obdobie: 2018 – 2022  5 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Baškovce. 

 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, 

Marek Slivka) 

       proti: 0 

       zdržal sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Baškovce takto: 0,5 úväzku. 

Hlasovanie: za: 5 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič, 

Marek Slivka) 

                    proti: 0 

                    zdržal sa: 0  

 

7. Rôzne     8. Diskusia 

 

- Z úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bola na šetrenie 

splnomocnenkyňa, ohľadom situácie v obci  

- Od 01.06. nastúpili do zamestnania prostredníctvom projektu z ÚPSVaR 2 

zamestnankyne 

 

Uznesenie 11/2018 

 

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. Šetrenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

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

 

 



9. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

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

Overovatelia: Marek Slivka        ....................................................... 

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

 

 

        Mgr. Viera Lukáčová 

        Starostka obce  

 


