
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.12.2020 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko HK obce Baškovce k návrhu rozpočtu obce Baškovce na roky 2021-2023 

6. Návrh rozpočtu obce Baškovce na roky 2021-2023 

7. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.3/2020 

8. Rozpočtové opatrenie č.3/2020 

9. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho fondu na rok 2021 

10. Rekonštrukcia MkS na rok 2021 

11. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 

12. Vstup obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

13. Diskusia 

14. 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, Mgr. Marián Mižák, 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 Mgr. Marián Mižák 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení z posledného OZ: 

 

Uznesenie č.17/2020 – tu sme zobrali na vedomie monitorovaciu správu obce Baškovce 

k 30.6. 2020 – vyhodnotenie plnenia rozpočtu 

Uznesenie č.18/2020 – tu sme zobrali na vedomie stanovisko HK k vyhodnoteniu plnenia 

rozpočtu k 30.6.2020 

Uznesenie č.19/2020 – zobrali sme na vedomie informatívnu správu o kontrolnej činnosti HK 

za I. polrok 2020 

Uznesenie č.20/2020 – zobrali sme na vedomie stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 

č.2/2020 

Uznesenie č. 21/2020 – schválili sme rozpočtové opatrenie č.2/2020 

 



5. Stanovisko HK obce Baškovce k návrhu rozpočtu obce Baškovce na roky 

2021-2023 

Starosta obce prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Baškovce Ing. Milanovi Kickovi 

 

Uznesenie č.22/2020 

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 návrhu rozpočtu obce Baškovce na roky 

2021-2023 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

6. Návrh rozpočtu obce Baškovce na roky 2021-2023 

Starosta obce Peter Báthory predložil rozpočet, ktorý je v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Následne požiadal referentku OcÚ pani 

Martinu Chomičovú aby predstavila poslancom jednotlivé položky. Starosta po všetkých 

zodpovedaných otázkach poslancov predložil návrh na uznesenie a následne dal o tomto bode 

hlasovať. 

 

 

Návrh na uznesenie č. 23/2020 

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  

Rozpočet obce Baškovce na roky 2021-2023 bez uplatňovania programového rozpočtu . 

 

 Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 23/2020 

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  

Rozpočet obce Baškovce na roky 2021-2023 

 

 

7. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.3/2020 

Starosta obce opäť prenechal slovo hlavnému kontrolórovi.  

 

Uznesenie č.24/2020 

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.3/2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie č.3/2020 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že sa nám podarilo zamestnať 

na obecnom úrade pána Igora Kosťa cez projekt z úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Peniaze, ktoré nám úrad práce poslal sme v rozpočte roku 2020 nemali naplánované, takže 

potrebujeme upraviť rozpočet v tomto bode. Následne navrhol prijať uznesenie o zmene 

rozpočtu a dal hlasovať. 

 

 

Návrh na uznesenie č.25/2020 

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.3/2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.25/2020 

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.3/2020 

 

 

9. Žiadosť o poskytnutie podpory z environmentálneho fondu na rok 2021 

Starosta obce informoval poslancov a aktuálnej možnosti požiadať o dotáciu. Že tu je možnosť 

uchádzať sa o malotraktor. Jedná sa o poskytnutie podpory formou dotácie v oblasti C – rozvoj 

odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. Podmienky 

poskytnutia dotácie pre činnosť C1: maximálna výška dotácie je 80 000,- eur na jednu žiadosť, 

pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených 

nákladov projektu. 

Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu. 

Zakúpené vozidlo bude využívané na zabezpečenie činností v zmysle §81 ods.7 písm. b) a g) 

zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov 

a) zabezpečenie zavedenia a vykonávania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

a parkov vrátane odpadu z cintorínov 

b) zabezpečenie podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 

odpadov, drobných stavebných odpadov v rozsahu 1m3 od jednej fyzickej osoby, ak v obci 

nebol zavedený množstevný zber a oddelenie zbieraných zložiek komunálneho odpadu 

z domácnosti 



c)zakúpené vozidlo nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe. 

Zakúpené vozidlo nebude využívané na hospodársku činnosť. 

Následne predložil starosta obce návrh na uznesenie a dal hlasovať. 

 

 

Návrh na uznesenie č. 26/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p. 

  

A) Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná vo výške 

minimálne 5% 

 

B) Poveruje 

Starostu obce Petra Báthoryho aby požiadal o poskytnutie dotácia z Environmentálneho 

fondu na rok 2021 v oblasti C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva 

z pohľadu odpadov 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 26/2020 

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

o Obecnom zriadení v z.n.p. 

  

A) Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná vo výške 

minimálne 5% 

 



B) Poveruje 

Starostu obce Petra Báthoryho aby požiadal o poskytnutie dotácia z Environmentálneho 

fondu na rok 2021 v oblasti C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva 

z pohľadu odpadov 

 

 

10. Rekonštrukcia MkS na rok 2021 

Pri tomto bode starosta pripomenul poslancom plánovanú rekonštrukciu Miestneho 

kultúrneho Strediska, ktorá sa uskutoční v roku 2021. Požiadal prítomných poslancov 

o návrhy, nápady a podnety k tejto rekonštrukcii. Z diskusie vyplynulo, že zástupca starostu 

Radoslav Copko pripraví vizualizácie kuchyne a sociálnych zariadení a na najbližšom obecnom 

zastupiteľstve schválime postup prác.  

 

 

11. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2021 

Starosta obce prenechal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Milanovi Kickovi aby nám 

predniesol svoj plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Slova sa ujal hlavný kontrolór, ktorý 

obecnému zastupiteľstvu predložil svoj plán kontrolnej činnosti. Následne starosta obce dal 

návrh na uznesenie a dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č.27/2020 

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 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č.27/2020 

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 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

 

12. Vstup obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

Starosta obce Baškovce predložil poslancom obecného zastupiteľstva dôvodovú správu 

k vstupu obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN. 

O výstavbe diaľnice na východ republiky sa už rozpráva viac ako sto rokov. Uvedomujeme si, 

že prioritou bolo dostavať diaľnicu D1 Bratislava – Košice. Keďže tento úsek je už takmer 

dokončený, žiadame predstaviteľov vlády, aby sa zamerali aj na najmenej rozvinuté regióny 

východného Slovenska, ktoré už niekoľko desaťročí trápi chýbajúca kvalitná dopravná 

obslužnosť a prepojenie na medzinárodné diaľničné koridory. Napriek tomu, že Zemplín je 

bránou do Európskej únie, momentálne nedisponuje ani kilometrom diaľnic a rýchlostných 

ciest. Preto žiadame kompetentné štátne orgány aby našli peniaze na projektovú 

dokumentáciu ako aj samotnú výstavbu diaľnice. 

 

Cieľom občianskeho združenie Diaľnica na ZEMPLÍN, je spájať samosprávu, zamestnávateľov, 

odborníkov z dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci rozvoj tohto 

regiónu. Činnosť občianskeho združenia bude zameraná na osvetu a podporu aktivít 

smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína. 

 

Ako vyplýva z priloženého návrhu stanov, cieľmi združenia má byť: 

 

a) Podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína, 

b) Zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry, 

c) Oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína, 

d) Udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily 

a mladých ľudí, 

e) Upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov 

vďaka dobrému dopravnému napojeniu, 

f) Rozvoj cestovného ruchu a dopravnej dostupnosti cieľových miest cestovného ruchu, 



g) Zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj územia Zemplína, 

h) Prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore. 

 

Následne starosta obce predložil návrh na uznesenie a dal hlasovať o tomto bode programu. 

 

Návrh na uznesenie č.28/2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A) Berie na vedomie 

1.) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu mesta do občianskeho združenia Diaľnica    

na Zemplín 

2.) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 

 

B) Schvaľuje 

Vstup Obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š.Kukuru                           

154/14, Michalovce, Slovenská republika 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.28/2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A) Berie na vedomie 



1.) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu mesta do občianskeho združenia Diaľnica    

na Zemplín 

2.) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 

 

B) Schvaľuje 

Vstup Obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š.Kukuru                           

154/14, Michalovce, Slovenská republika 

 

 

13. Diskusia 

V tomto bode starosta obce Baškovce navrhol odmeniť poslankyňu obecného zastupiteľstva 

pani Katarínu Penksovú za výkon osobitných úloh (starostlivosť o Miestne kultúrne Stredisko 

a Dom smútku) a to v sume 360,- eur, ktorá jej bude vyplácaná raz ročne. Starosta obce 

predložil návrh na uznesenie a dal o tomto bode hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č.29/2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Schvaľuje 

Odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh vo výške 360,- eur. Odmena bude 

vyplácaná raz ročne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.29/2020 

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

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 

Schvaľuje 

Odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh vo výške 360,- eur. Odmena bude 

vyplácaná raz ročne. 

 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že za výborne odvedenú prácu 

počas doby od kedy je referentka OcÚ Martina Chomičová zamestnaná, jej udeľuje odmenu 

vo výške 300,- eur 

 

Uznesenie č.30/2020 

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 

Odmenu pre referentku OcÚ pani Martinu Chomičovú vo výške 300,- eur. 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

14. Záver 

Starosta poďakoval poslancom za celoročnú prácu a rozlúčil sa s nimi. 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia:    Mgr. Marián Mižák              ...................................... 

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



UZNESENIE č. 22/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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 návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

                                                             

 

 

 

                       

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 23/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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 

 

Rozpočet obce Baškovce na roky 2021-2023 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                         

 

 

V Baškovciach 07.12. 2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 24/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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.3/2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 25/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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.3/2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                                

 

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                



UZNESENIE č. 26/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

A) Schvaľuje 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná vo výške 

minimálne 5% 

 

B) Poveruje 

Starostu obce Petra Báthoryho aby požiadal o poskytnutie dotácia z Environmentálneho 

fondu na rok 2021 v oblasti C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva 

z pohľadu odpadov 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

                                                                                                 

 

 

                                         

 

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 27/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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  

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce na I. polrok 2021 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

              

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                     

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 28/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

 

A) Berie na vedomie 

1.) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu mesta do občianskeho združenia Diaľnica    

na Zemplín 

2.) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín 

 

B) Schvaľuje 

Vstup Obce Baškovce do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š.Kukuru                           

154/14, Michalovce, Slovenská republika 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

                                                                               

 

 

                                     

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 29/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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  

 

Odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh vo výške 360,- eur. Odmena bude 

vyplácaná raz ročne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

              

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                     

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 30/2020 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 07.12.2020 

 

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 

 

Odmenu pre referentku OcÚ pani Martinu Chomičovú vo výške 300,- eur. 

 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                                               

 

 

                                     

 

V Baškovciach 07.12.2020 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


