
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.03.2021 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 

6. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

7. Odmeňovanie zástupcu starostu 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Báthory 

 

Skonštatoval, že z celkového počtu piatich poslancov sú prítomní štyria, 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: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, 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 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

Uznesenie č.22/2020 – tu sme zobrali na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 

2021-2023 

Uznesenie č.23/2020 – schválili sme rozpočet obce Baškovce na roky 2021-2023 

Uznesenie č.24/2020 – zobrali sme na vedomie stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 

č.3/2020 

Uznesenie č.25/2020 – schválili sme rozpočtové opatrenie č.3/2020 

Uznesenie č. 26/2020 – schválili sme spolufinancovanie projektu vo výške 5% a poverili ste 

starostu obce aby požiadal o dotáciu z Enviromentálneho fondu. 

Uznesenie č. 27/2020 – schválili sme plán činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok 2021 

Uznesenie č. 28/2020 – schválili sme vstup obce Baškovce do OZ Diaľnica na Zemplín 

Uznesenie č.29/2020 – schválili sme odmenu pre poslankyňu Penksovú, za výkon osobitných úloh 

Uznesenie č.30/2020 – zobrali ste na vedomie odmenu pre referentku OcÚ p. Chomičovú 

 

5. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2020 

Starosta obce Baškovce predložil komisii pre ochranu verejného záujmu Majetkové priznanie 

za rok 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.  

 

Uznesenie: č. 1/2021 

 

Berie na vedomie  



Správu komisie na ochranu verejného záujmu o kontrole majetkového priznania starostu obce 

Baškovce za rok 2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Starosta obce prenechal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Milanovi Kickovi, ktorý 

predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 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.  

 

Uznesenie: č. 2/2021 

 

Berie na vedomie  

Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

7. Odmeňovanie zástupcu starostu 

Nakoľko obec Baškovce za posledné dva roky hospodárila veľmi dobre a momentálne sa 

nachádzame v stave, že sme bez úveru a bez pohľadávok a nakoľko zástupca starostu obce 

Radoslav Copko pracuje v obci neustále a zabezpečuje od výmeny svietidiel, cez zimnú údržbu 

a terénne úpravy až po výkopy hrobov naozaj všetko, rozhodol som sa pre zvýšenie odmeny 

pre zástupcu starostu na 250,- EUR mesačne. 

Podľa § 25 ods.7 zákona o obecnom zriadení patrí poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo 

zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa 

vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu, 

a jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa 

osobitného predpisu. Podľa prvej vety sa poslanec považuje na účely tvorby a použitia 

sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a 

obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu 

podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa 

vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70% 

mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá 

odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej 

vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú 

podľa tretej vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom. 



 

Uznesenie: č. 3/2021 

 

Berie na vedomie  

Odmenu pre zástupcu starostu v hodnote 250,- EUR mesačne. 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

8. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o prácach v obci a plánovaných rekonštrukciách. Tento 

rok sa nám podarilo vysadiť 67 stromčekov, z toho 14 javorov a 53 smrekov, za ktoré ďakujeme 

pánovi Ing. Michalovi Žeňuchovi. Pokračuje rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu, podarilo 

sa nám zabezpečiť nový nábytok do kancelárie pracovníčky OcÚ, pracujeme na oprave lavičiek 

do parku, zakúpili sme motorovú pílu Stihl a pokračujú priebežne práce na zveľadení obce. 

Diskusia sa viedla ohľadom možnosti spevniť priestor pred domom smútku. Starosta 

informoval o stave žiadosti o dotáciu na PPA na kompletnú rekonštrukciu domu smútku. Jej 

vybavenie je v nedohľadne a tak podal starosta návrh, že by sme do tohto mohli zainvestovať 

a spevniť priestor pred domom smútku. Starosta obce navrhol investovať sumu 500,-EUR . 

Ďalej sa viedla diskusia o potrebe výroby reklamných predmetov pre obec. Starosta navrhol 

investovať 300,-EUR do týchto materiálov. Následne dal o oboch návrhoch hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 4/2021 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 500,-EUR na spevnenie priestoru pred domom smútku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Ing. Matús Ondrík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 



Uznesenie č. 4/2021 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 500,-EUR na spevnenie priestoru pred domom smútku. 

 

Návrh na uznesenie č. 5/2021 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 300,-EUR na reklamné materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Ing. Matús Ondrík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5/2021 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 300,-EUR na reklamné materiály. 

 

9. Diskusia 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 



10. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom za účasť na obecnom zastupiteľstve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 29.03.2021 

 

 

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

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

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

 

 



UZNESENIE č. 1/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 29.03.2021 

 

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  

 

Správu komisie na ochranu verejného záujmu o kontrole majetkového priznania starostu obce 

Baškovce za rok 2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 29.03. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 2/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 29.03.2021 

 

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  

 

Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

V Baškovciach 29.03. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 3/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 29.03.2021 

 

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 zástupcu starostu v hodnote 250,- EUR mesačne. 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

V Baškovciach 29.03. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 4/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 29.03.2021 

 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 500,-EUR na spevnenie priestoru pred domom smútku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Ing. Matús Ondrík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 29.03. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 



UZNESENIE č. 5/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 29.03.2021 

 

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  

Vyčlenenie financií v hodnote 300,-EUR na reklamné materiály. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Ing. Matús Ondrík) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 29.03. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


