
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2022 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Žiadosť o príspevok na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sobrance 

6. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021  

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

8. Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“ – informácie 

9. Rekonštrukcia kuchyne a sociálnych zariadení v MkS - informácie 

10. Oplotenie detského ihriska 

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, 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 (Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, 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 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

Uznesenie č.24/2021 – zobrali ste na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2022-

2024 

Uznesenie č.25/2021 – schválili ste rozpočet obce Baškovce na roky 2022-2024 

Uznesenie č.26/2021 – zobrali ste na vedomie informatívnu správu HK o kontrolnej činnosti 

za rok 2021 

Uznesenie č.27/2021 – zobrali ste na vedomie súhrnu správu o kontrolnej činnosti HK 

Uznesenie č. 28/2021 – schválili ste plán kontrolnej činnosti HK na I. Polrok 2022 

Uznesenie č. 29/2021 – zobrali ste na vedomie informatívnu správu o rekončtrukcii MkS 

Uznesenie č. 30/2021 – zobrali ste na vedomie rozpočtové opatrenie č.3/2020 

Uznesenie č.31/2021 – schválili ste navýšenie platu starostu o 20% 

Uznesenie č.32/2021 – Schválili ste odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh 

vo výške 360,03,- EUR 

 

 

 

 

 



5. Žiadosť o príspevok na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Sobrance 

Dňa 25.02.2022 nám bola doručená žiadosť z mesta Sobrance vo veci poskytnutia finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. Vzhľadom na to, že deti s trvalým pobytom v obci 

Baškovce pravidelne navštevujú Centrum voľného času v Sobranciach, mesto  nás žiada o 

poskytnutie finančných prostriedkov na obdobie kalendárneho roka 2022. V prípade, ak obec, 

v ktorej má dieťa trvalý pobyt neposkytne mestu finančné prostriedky, dôjde k úprave výšky 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov. 

 

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. 1/2022 

 

Neschvaľuje 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Sobrance 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2021 

Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona 

č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z 

znení neskorších predpisov, podal dňa 29.03.2022 do podateľne obecného úradu v 

Baškovciach. Následne sa ním bude zaoberať komisia na ochranu verejného záujmu. 

 

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. 2/2022 

 

Berie na vedomie 

Informáciu o splnení zákonných náležitostí starostu obce. 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

Nakoľko sa obec Baškovce na Príkaz č.8/2022 prednostu Okresného úradu Sobrance zo dňa 

28. februára 2022 zapojila do zabezpečenia plnení úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie 

vyhlásenej pre územie Slovenskej republiky v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na 

územie Slovenskej republiky a na základe príkazov krízového štábu obce Baškovce zabezpečila 

ubytovanie vojnovým utečencom ako aj dobrovoľníkom, vznikli tým našej obci 

nepredpokladané výdavky. Tie samozrejme musíme zapracovať do rozpočtu a následne ich 

schváliť. Starosta obce prenechal slovo referentke OcÚ, pani Martine Chomičovej aby 

predložila poslancom rozpočtové opatrenie č.1/2022. Následne starosta obce prenechal slovo 

hlavnému kontrolórovi obce, p. Ing. Milanovi Kickovi aby predniesol stanovisko k 

rozpočtovému opatreniu č. 1/2022. 

 

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. 3/2022 

 

A) Berie na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č.1/2022 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

B) Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

 



Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“ - informácie 

Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave ohľadom žiadosti na rekoštrukciu 

schodiska k Domu smútku. Máme podpísanú zmluvu s PPA, ktorá je zverejnená v CRZ a žiadosť 

je momentálne na kontrole verejného obstarávania. Ak pôjde všetko v poriadku, v priebehu 

mesiaca by mala byť zaslaná naspäť na PPA a následne nám budú zaslané finančné prostriedky 

na túto rekonštrukciu a môžeme sa pustiť do práce. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

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 k žiadosti na rekonštrukciu Domu smútku 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

 

9. Rekonštrukcia kuchyne a sociálnych zariadení v MkS 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave rekonštrukcie kuchyne. 

Tá je momentálne zo stavebných úprav dokončená. Máme spravenú revíziu elektriny ako aj 

plynu. Potrebujeme zakúpiť do nej skrine, skrinky ako aj celé vybavenie na prevádzku. Starosta 

obce informoval poslancov, že sme podali žiadosť na KSK ohľadom vybavenie kuchyne a 

čakáme na vyhodnotenie. 

Stav rekonštrukcie sociálnych zariadení je taký, že nám v nich treba už len vymaľovať a znížiť 

stropy. V sociálnych zariadeniach prebehla kompletná rekonštrukcia rozvodov odpadu, vody 

a elektriny. Tu už taktiež máme revíznu správu. 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2022 

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 k rekonštrukcii MkS 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

10. Oplotenie detského ihriska 

Starosta obce poslancov informoval, že sa na neho v poslednej dobe obrátilo viacero ľudí so 

žiadosťou o oplotenie detského ihriska v parku. Pri tomto bode sa rozprúdila diskusia o 

vhodnosti detského ihriska v parku a či by nebolo vhodnejšie umiestniť toto ihrisko ku 

kultúrnemu domu, keďže tam chceme situovať kultúrno-spoločenské dianie v obci. Na to 

starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že nie všetky pozemky v areáli 

Miestneho kultúrneho strediska patria obci. Obecné zastupiteľstvo sa nakoniec dohodlo na 

tom, že poverí starostu obce k začatiu prípravy procesov na odkúpenie pozemkov v areáli 

Miestneho kultúrneho strediska. 

 

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. 6/2022 

 

Poveruje 

Starostu obce na vypracovanie podkladov k odkúpeniu pozemkov v areáli Miestneho 

kultúrneho strediska. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

11. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o tom, že sa od nového roka zo 

zákona zvýšila stravná jednotka z doterajších 3,83€ na 4,50€. Podľa zákona č.152/1994 Z.z. je 

obec povinná vytvárať sociálny fond a jeho použitie upravuje zákon, ale môže z toho ísť aj 

príspevok zamestnávateľa na obed pre zamestnanca. Starosta obce preto navrhol aby sme 

schválili použitie sociálneho fondu na stravné vo výške 0,5 centov z doterajších 0,4235 eur 

deň/zamestnanec. Následne dal starosta obce o tomto návrhu hlasovať. 

 

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. 7/2022 

 

Schvaľuje 

Použitie sociálneho fondu na stravné pre zamestnanca vo výške 0,5 eur -  deň/zamestnanec. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

12. Diskusia 

Do diskusie sa nikto z prítomných nezapojil. 

 

13. Záver 

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

 

 

 

V Baškovciach 30.03.2022 



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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 1/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Sobrance 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 2/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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  

 

Informáciu o splnení zákonných náležitostí starostu obce. 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 3/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č.1/2022 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

B) Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 4/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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 k žiadosti na rekonštrukciu Domu smútku 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 5/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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 k rekonštrukcii MkS 

 

(Arpád Dzvoník, Radoslav Copko, Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 6/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Poveruje 

Starostu obce na vypracovanie podkladov k odkúpeniu pozemkov v areáli Miestneho 

kultúrneho strediska. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 7/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 30.03.2022 

 

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 

Použitie sociálneho fondu na stravné pre zamestnanca vo výške 0,5 eur -  deň/zamestnanec. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 30.03. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


