
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.09.2021 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Žiadosť o doplatok príspevku pre materskú školu od p. Mgr. Lazárovej 

6. Monitorovacia správa Obce Baškovce  

7. Stanovisko HK k monitorovacej správe 

8. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

9. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 

10. Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“ – informácie k žiadosti 

11. Rekonštrukcia kuchyne Miestne kultúrne stredisko – informácie 

12. Zakúpenie výtlačkov knihy – Sobranecko z NEBA 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Peter Báthory 

 

Skonštatoval, že z celkového počtu piatich poslancov sú prítomní piati, 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: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bol určený pán poslanec Ing. Matúš Ondrík 

Za overovateľov boli určení páni poslanci Arpád Dzvoník a Radoslav Copko 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

Uznesenie č.6/2021 – Zobrali sme na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtového 

opatrenia č.1/2021 

Uznesenie č.7/2021 – schválili sme rozpočtové opatrenie č.1/2021 

Uznesenie č.8/2021 – schválili sme plán činnosti HK na II. Polrok 2021 

Uznesenie č.9/2021 – schválili sme použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 16,80-EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky 

Uznesenie č.10/2021 – Zobrali sme na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Baškovce za rok 2020 

Uznesenie č.11/2021 – schválili sme záverečný účet obce Baškovce a celoročné hospodárenie 

za rok 2020 bez výhrad 

Uznesenie č.12/2021 – zobrali sme na vedomie výročnú správu obce Baškovce za rok 2020 

Uznesenie č.13/2021 – zobrali sme na vedomie správu audítora za rok 2020 

Uznesenie č.14/2021 – zobrali sme na vedomie list audítora pre obecné zastupiteľstvo  

Uznesenie č.15/2021 – poverili ste starostu obce aby zabezpečil odstránenie plotu pred 

obecným úradom - splnené 

Uznesenie č.16/2021 – poverili ste starostu obce aby zabezpečil odstránenie zábradlia v parku 

od obecného úradu až po zastávku - splnené 

 

 



5. Žiadosť o doplatok príspevku pre materskú školu od p. Mgr. Lazárovej 

Dňa 6.7. 2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť od pani Mgr. Kataríny Lazárovej – ktorú 

máte pred sebou. Žiada obecné zastupiteľstvo obce Baškovce o doplatenie navýšenia sumy 

mestom Sobrance pre Materskú školu, so sídlom Gagarinova 916, 073 01 Sobrance v čiastke 

40,- EUR na jedno dieťa. Žiada o doplatok jedného školského roka 2021/2022 v celkovej sume 

800,- EUR 

S pani Mgr. Lazárovou som sa osobne rozprával. Mne ako starostovi obce sa táto žiadosť 

absolútne nepozdáva. Vytvorili by sme tu precedens a správali by sme sa absolútne 

nezodpovedne. Preto som pani Lazárovej navrhol viacero možností. 

1) dať deti do materskej školy Hlivištia 

2) dať deti do materskej školy Choňkovce 

3) dať deti do materskej školy Tibava 

4) ponúkol som jej možnosť odpracovať si tie peniaze na obecnom úrade, formou dohody 

na všetky tieto možnosti som dostal negatívnu odpoveď. 

 

Preto som na dnešné zastupiteľstvo aj pozval pani Mgr. Lazárovú, ktorá sa ale nedostavila. A 

keďže, žiadosť je adresovaná obecnému zastupiteľstvu, prosím vyjadrite sa. 

Následne sa spustila diskusia, kde poslanci hľadali možnosti ako formou by sme mohli vyriešiť 

danú situáciu. Navrhli prijať nasledovné uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 17/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) Neschvaľuje  

Žiadosť o doplatok príspevku pre Materskú školu od p. Mgr. Lazárovej 

B) Poveruje 

Starostu obce aby žiadateľke ponúkol možnosť zamestnať sa na Obecnom úrade na dohodu o 

vykonaní práce s flexibilným pracovným časom. 

 

 

 

 



Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 17/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) Neschvaľuje  

Žiadosť o doplatok príspevku pre Materskú školu od p. Mgr. Lazárovej 

B) Poveruje 

Starostu obce aby žiadateľke ponúkol možnosť zamestnať sa na Obecnom úrade na dohodu o 

vykonaní práce s flexibilným pracovným časom. 

 

 

6. Monitorovacia správa obce Baškovce 

Starosta obce prenechal slovo referentke OcÚ p. Martine Chomičovej, ktorá poslancov 

informovala o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce k 30.6.2021 

 

Uznesenie: č. 18/2021 

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  

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2021 

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

 

 



7. Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe obce 

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

ktorý predniesol svoje stanovisko. 

 

Uznesenie: č. 19/2021 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu obce k 

30.6.2021 

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

 

8. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

Starosta obce, Peter Báthory informoval poslancov, že rozpočet sme upravovali iba presunom 

medzi jednotlivými položkami. Išlo hlavne o preúčtovanie výdavkov na sčítanie obyvateľov 

domov a bytov. K navýšeniu v rozpočte dôjde k výdavkom k prostriedkom na mzdy, pretože 

sme žiadali ÚPSVaR o jedného zamestnanca na §54 – cesta na trh práce 3 – opatrenie 1. To 

znamená, že zamestnáme človeka na 12 mesiacov s refundáciou 85% a následne musíme 

zamestnanca zamestnávať po dobu 5. mesiacov bez refundácie. 

 

9. Stanovisko Hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 

Starosta obce opäť prenechal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predniesol svoje stanovisko 

k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 

 

Uznesenie: č. 20/2021 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 

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



 

Následne starosta obce prečítal návrh na uznesenie k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 a 

dal o ňom hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 21/2021 

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  

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 21/2021 

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  

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

 

 

10. Rekonštrukcia schodiska „Dom Smútku“ – informácie k žiadosti 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok , ktorý sme žiadali minulý rok vo februári. Dňa 19.8.2021 nám bolo 

doručené rozhodnutie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, že žiadosť o príspevok nám 

schvaľuje. Teraz musíme počkať na zmluvu a ešte to celé prejde kontrolou verejného 

obstarávania a následne sa môžeme pustiť do realizácie projektu. 

 



 

Uznesenie č.22/2021 

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 

Informácie ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MaS Zemplín pod Vihorlatom 

– Rekonštrukcia schodiska domu smútku 

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

 

11. Rekonštrukcia kuchyne miestneho kultúrneho strediska - informácie 

Starosta obce informoval poslancov o prácach ktoré sme zatiaľ spravili. So zástupcom starostu 

sa dohodli na termínoch ako budú práce napredovať. 

 

12. Zakúpenie výtlačkov knihy – Sobranecko z Neba 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o možnosti zakúpenia knihy 

Sobranecko z Neba. Spoločnosť CBS nám ponúka možnosť uverejniť fotografie o našej obci v 

ich knižnej publikácii.  

40 - výtlačkov – 16,50 za kus + polovica strany o našej obci – 660,-EUR 

80 – výtlačkov – 16,50 za kus +1 strana o obci – 1320,-EUR 

130 – výtlačkov – 16,50 za kus + 2 strana o obci – 2150,- EUR 

Poslanci sa zhodli na tom, že v momentálnej finančnej situácii si to nemôžeme dovoliť a knihy 

o obci Baškovce máme ešte k dispozícii v počte viac ako 200 kusov. Navrhli prijať nasledovné 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 23/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Neschvaľuje  

Nákup kníh od spoločnosti CBS – Sobrance z neba 

 



Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Neschvaľuje  

Nákup kníh od spoločnosti CBS – Sobrance z neba 

 

13. Diskusia 

Starosta informoval poslancov o prácach v obci. Informoval ich taktiež, že sa nám podarilo 

získať dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v miestnom kultúrnom dome od Cirkvi 

Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike v celkovej hodnote 5000,- EUR. 

Následne informoval poslancov, že obec Baškovce podala žiadosť na KSK na zakúpenie 

mobiliáru v celkovej hodnote 2508,- EUR. O vyhodnotení žiadosti ich bude infomovať. 

 

14. Záver 

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

 

V Baškovciach 17.09.2021 

 

Zapísal:               Ing. Matúš Ondrík               ...................................... 

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

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



UZNESENIE č. 17/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 17/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) Neschvaľuje  

Žiadosť o doplatok príspevku pre Materskú školu od p. Mgr. Lazárovej 

B) Poveruje 

Starostu obce aby žiadateľke ponúkol možnosť zamestnať sa na Obecnom úrade na dohodu o 

vykonaní práce s flexibilným pracovným časom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 18/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 18/2021 

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  

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.6.2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 19/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 19/2021 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu obce k 

30.6.2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 20/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 20/2021 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k rozpočtovému opatreniu č.2/2021 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                     starosta obce 



UZNESENIE č. 21/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 21/2021 

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  

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 22/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 22/2021 

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  

informácie ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MaS Zemplín pod Vihorlatom 

– Rekonštrukcia schodiska domu smútku 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                     starosta obce 



UZNESENIE č. 23/2021 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 16.09.2021 

 

Uznesenie č. 21/2021 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Neschvaľuje  

Nákup kníh od spoločnosti CBS – Sobrance z neba 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína 

Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.09. 2021 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


