
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2020 

 

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia. 

2.  Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3.  Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4.  Kontrola plnenia uznesení 

5.  Monitorovacia správa Obce Baškovce k 30.06.2020 

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe Obce Baškovce k 30.06.2020 

7.  Informatívna správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2020 

8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2020  

9.  Návrh rozpočtového opatrenia 2/2020 

10. Virtuálny cintorín 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Báthory 

 

Skonštatoval, že z celkového počtu piatich poslancov sú prítomní traja poslanci, teda 

zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

 

2.  Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa v rokovaní OZ pokračovalo podľa predloženého 

programu: 

Hlasovanie:  

Za: 3 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená pani poslankyňa Katarína Penksová 

Za overovateľov boli určení páni poslanci Radoslav Copko a Arpád Dzvoník 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení z posledného OZ: 

 

Uznesenie č.8/2020 – zobrali ste na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 

2019 

Uznesenie č.9/2020 – schválili ste záverečný účet bez výhrad 

Uznesenie č.10/2020 – zobrali ste na vedomie individuálnu výročnú správu obce za rok 2019 

Uznesenie č.11/2020 – schválili ste plán činnosti HK na II. polrok 2020 

Uznesenie č.12/2020 – zobrali ste na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtového 

opatrenia č. 1/2020 

Uznesenie č.13/2020 – schválili ste rozpočtové opatrenie č.1/2020 

Uznesenie č.14/2020 – zobrali ste na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu 

o kontrole majetkového priznania starostu za rok 2019 



Uznesenie č.15/2020 – poverili ste starostu obce, aby sa zapojil do výzvy úradu podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu v sume 40 000,- na rekonštrukciu Miestneho kultúrneho 

strediska a zároveň ste schválili spolufinancovanie vo výške 10% z vlastných zdrojov. 

Uznesenie č.16/2020 – zobrali ste na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK obce Baškovce 

za rok 2019 

 

5. Monitorovacia správa Obce Baškovce k 30.06.2020 

Starosta obce prenechal slovo referentke OcÚ pani Martine Chomičovej aby poslancov 

informovala o Monitorovacej správe Obce Baškovce k 30.06.2020 – vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu obce k 30.06.2020 

 

Uznesenie č.17/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie 

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe Obce Baškovce 

k 30.06.2020 

Starosta obce prečítal poslancom ospravedlnenie neúčasti hlavného kontrolóra obce 

Baškovce. Následne prečítal oficiálne Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Baškovce 

k Vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2020  

 

Uznesenie č.18/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie 

Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Baškovce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 



 

 

7. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Baškovce za I. polrok 2020 

Starosta obce Peter Báthory opäť prečítal oficiálnu informatívnu správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Baškovce za I. polrok 2020. 

 

Uznesenie č.19/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie 

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Baškovce za I. polrok 

2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Ing. Matúš Ondrík) 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2020 

Starosta obce tentoraz prenechal slovo referentke OcÚ, ktorá predniesla oficiálne stanovisko 

hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2020 

 

Uznesenie č.20/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

 

9. Návrh rozpočtového opatrenia č.2/2020 



Starosta obce požiadal referentku OcÚ pani Martinu Chomičovú aby predniesla poslancom 

návrh rozpočtového opatrenia č.2/2020. Po prednesení tohto návrhu odpovedala poslancom 

na ich otázky a následne dal starosta obce hlasovať, kto je za to aby sme sme schválili 

rozpočtové opatrenie č.2/2020? 

 

Hlasovanie:  

Za: 3 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.21/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

Hlasovanie:  

Za: 3 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

10. Virtuálny cintorín 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zakúpiť program 

virtuálny cintorín, ktorý by značne uľahčil evidenciu hrobových miest, nájomných zmlúv ako aj 

vedenie agendy, ktorá vyplýva zo zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 

11. Rôzne. 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov o aktuálnych prácach v obci. 

 



12. Diskusia 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

 

13. Záver 

Starosta poďakoval poslancom a rozlúčil sa s nimi. 

 

 

 

 

 

Zapísala:            Katarína Penksová               ...................................... 

Overovatelia:    Arpád Dzvoník                      ...................................... 

                            Radoslav Copko                    ...................................... 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 17/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 25.09.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie 

 

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                             

 

 

 

                       

 

V Baškovciach 28.09.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 18/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 25.09.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu k 30.6.2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                         

 

 

V Baškovciach 28.09. 2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 19/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 25.09.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce za I.polrok 2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

V Baškovciach 28.09.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 20/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 25.09.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2020 

(Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                                

 

 

V Baškovciach 28.09.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                



UZNESENIE č. 21/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 25.09.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

Schvaľuje  

 

Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

Hlasovanie:  

Za: 3 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                         

 

 

V Baškovciach 28.09.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


