
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2022 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Výročná správa obce Baškovce za rok 2021 

6. Správa audítora k výročnej správe obce Baškovce za rok 2021 

7. Návrh záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 

8. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Baškovce za rok 2021 

9. Plán činnosti HK obce Baškovce na II. Polrok 2022 

10. Municipálny úver na roky 2022-2032 

11. Rekonštrukcia MsKS 

12. Deň rodiny 2022 

13. Vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny 

14. Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2022 – 2026 

15. Schválenie úväzku starostu obce Baškovce pre volebné obdobie 2022 – 2026 

16. Diskusia 

17. 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 Peter Báthory dal návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva, tým, že 

sa pospája viacero bodov. Budú to body č. 5 a č. 6., pretože sa budú prerokovávať ako celok a 

body č. 7 a č. 8, pretože tam sa musí zobrať na vedomie stanovisko HK k návrhu záverečného 

účtu. A doplnil k bodu č. 10 municipálny úver, stanovisko HK k schváleniu municipálneho 

úveru. Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za, aby sa program takto upravil. 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta obce následne poslancom prečítal upravený program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Výročná správa obce Baškovce za rok 2021 a správa audítora k výročnej správe obce 

Baškovce za rok 2021 

6. Návrh záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 a správa hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu obce Baškovce za rok 2021 

7. Plán činnosti HK obce Baškovce na II. Polrok 2022 

8. Municipálny úver na roky 2022-2032 a stanovisko HK k municipálnemu úveru 

9. Rekonštrukcia MsKS 

10. Deň rodiny 2022 

11. Vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny 



12. Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2022 – 2026 

13. Schválenie úväzku starostu obce Baškovce pre volebné obdobie 2022 – 2026 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

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

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 Marián Mižák a Matúš Ondrík 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

Uznesenie č.1/2022 – neschválili sme žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 

činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sobrance 

Uznesenie č.2/2022 – zobrali sme na vedomie informáciu o splnení zákonných požiadaviek 

starostu obce 

Uznesenie č.3/2022 – stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.1/2022 a schválili sme 

rozpočtové opatrenie č.1/2022 

Uznesenie č.4/2022 – zobrali sme na vedomie informatívnu správu k žiadosti o rekonštrukciu 

domu smútku 

Uznesenie č. 5/2022 – zobrali sme na vedomie informatívnu správu k rekonštrukcii MkS 

Uznesenie č. 6/2022 – poverili ste starostu obce na vypracovanie podkladov k odkúpeniu 

pozemkov v areáli MkS – oslovili sme znalca p. Mihaloviča, budúci týždeň by sme mali mať 

posudok 



Uznesenie č. 7/2022 – schválili sme použitie sociálneho fondu na stravné pre zamestnanca vo 

výške 0,5 eur/deň 

 

5. Výročná správa obce Baškovce za rok 2021 a správa audítora k výročnej 

správe obce Baškovce za rok 2021 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva audítorskú správu o audite 

účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2021 a tak isto list audítora pre obecné 

zastupiteľstvo obce Baškovce k výročnej správe obce Baškovce. 

 

Uznesenie: č. 8/2022 

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 

Správu audítora k výročnej správe obce Baškovce za rok 2021 

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

 

Následne starosta obce , Peter Báthory predložil obecnému zastupiteľstvu výročnú správu 

obce Baškovce a dal hlasovať, kto je za jej schválenie? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 9/2022 

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 

Individuálnu výročnú správu obce Baškovce za rok 2021 



 

 

6. Návrh záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 a správa hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce Baškovce za rok 2021 

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

ktorý predložil obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko a odporučil obecnému 

zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu bez výhrad. 

 

Uznesenie: č. 10/2022 

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 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 

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

 

Následne predložil obecnému zastupiteľstvu starosta obce Baškovce, Peter Báthory, návrh 

záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 a dal hlasovať, kto je za, aby sa schválil záverečný 

účet obce Baškovce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 11/2022 

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 

Záverečný účet obce Baškovce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 



 

7. Plán činnosti HK obce Baškovce na II. Polrok 2022 

Starosta obce opäť prenechal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predniesol plán svojej 

činnosti na II. Polrok 2022. 

 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to aby bol schválený plán činnosti hlavného kontrolóra na 

II. Polrok 2022? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 12/2022 

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 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

8. Municipálny úver na roky 2022-2032 a stanovisko HK k municipálnemu úveru 

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že dňa 18.7.2022 končí možnosť 

čerpať municipálny úver, ktorý bol schválený v roku 2012. Úver je aktuálne celý vyplatený a 

obec Baškovce je momentálne bez úverového zaťaženia. Starosta obce predložil poslancom 

nové podmienky banky, ak by sme chceli úver predĺžiť. Jedná sa o municipálny úver, to 

znamená, že obec dostane k dispozícii  20 000,- EUR na neplánované výdavky. Mesačne to 

vyjde obec Baškovce, pri nečerpaní úveru 10,- eur ako záväzková provízia banky. K tomuto 

bodu prebehla diskusia, kde sa poslanci zhodli, že pri momentálne nastavených podmienkach 

je pre obec výhodné mať peniaze k dispozícii. Svoje stanovisko k možnému schváleniu 

predĺženia úveru poskytol aj hlavný kontrolór obce Milan Kicka. 

 

Uznesenie č. 13/2022 



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 

Stanovisko hlavného kontrolóra k predĺženiu municipálnemu úveru na 10 rokov vo výške 20 

000,- EUR 

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

 

Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za to, aby obec Baškovce predĺžila municipálny 

úver vo výške 20 000,- eur na ďalších 10 rokov? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 14/2022 

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 

Predĺženie municipálneho úveru vo výške 20 000,- EUR o 10 rokov. 

 

 

9. Rekonštrukcia 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. Čo sa týka rekonštrukcie sociálnych zariadení, tie treba ešte domaľovať a znížiť strop. 

Plus dokúpiť nové dvere. Ďalej starosta obce predložil poslancom 3 cenové ponuky na 

nerezový nábytok (pracovné stoly a drezy) od rôznych dodávateľov. Poslanci sa zhodli, že 

cenová ponuka od firmy Eurogastrop je veľmi priaznivá a z diskusie vyplynula aj požiadavka 

kontroly kvality dopytovaného zariadenia. Starosta obce dal hlasovať kto je za to, aby obec 



Baškovce nakúpila po kontrole kvality zariadenia, nerezový nábytok do kuchyne MkS od firmy 

Eurogastrop? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15/2022 

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 základe predložených cenových ponúk a splnenia požadovanej kvality 

výrobku, nákupom zariadenia od firmy Eurogastrop. 

 

10. Deň rodiny 2022 

Starosta obce predložil návrh na usporiadania Dňa rodiny v roku 2022. Keďže posledné dva 

roky sa kvôli pandémii nemohlo usporiadať takmer nič, poslanci sa zhodli, že tento rok bude 

deň rodiny konaný dňa 28. augusta 2022.Starosta obce informoval o výdavkoch na poslednú 

takúto obecnú akciu, ktorá sa uskutočnila pred dvoma rokmi. Zároveň poslancov požiadal o 

vyčlenenie finančných prostriedkov na akciu Deň rodiny 2022 vo výške 1000,- EUR. Starosta 

obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2022 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 



 

Vyčleňuje 

1000,- EUR z rozpočtu obce na organizáciu akcie Deň rodiny 2022 

 

11. Vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vyúčtovaní pomoci odídencom 

z Ukrajiny cez okresný úrad Sobrance. 

 

Uznesenie: č. 17/2022 

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 

Vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny. 

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

 

12. Schválenie počtu poslancov vo volebnom období 2022 – 2026 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadené v znení neskorších predpisov je obecné 

zastupiteľstvo povinné určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026. 

Počet poslancov sa určuje podľa počtu obyvateľov. V prípade obce Baškovce je to od 3 – 5 

poslancov. Poslanci sa v diskusii zhodli na potrebe ponechať terajší počet poslancov. Starosta 

obce dal hlasovať, kto je za to, aby bol počet poslancov v nasledujúcom volebnom období 5? 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2022 

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 

Počet 5 poslancov obecného zastupiteľstva obce Baškovce na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022-2026 

 

13. Schválenie úväzku starostu obce Baškovce pre volebné obdobie 2022 – 

2026 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, musí obecné zastupiteľstvo schváliť rozsah výkonu funkcie 

starostu na celé nasledujúce volebné obdobie. Starosta obce navrhol ponechať 50% úväzku 

starostu pre celé nasledujúce volebné obdobie a dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.19/2022 

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 

Na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Baškovce na 50% úvazku. 

 

14. Diskusia 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

15. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť. 

 



 

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

Overovatelia:    Ing. Matúš Ondrík                ...................................... 

                           Mgr. Marián Mižák               ...................................… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach dňa 17.06.2022 



UZNESENIE č. 8/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Správu audítora k výročnej správe obce Baškovce za rok 2021 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 9/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Individuálnu výročnú správu obce Baškovce za rok 2021 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 10/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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  

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 11/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Záverečný účet obce Baškovce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 12/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 13/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Stanovisko hlavného kontrolóra k predĺženiu municipálnemu úveru o 10 rokov vo výške 20 

000,- EUR 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 14/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Predĺženie municipálneho úveru vo výške 20 000,- EUR o 10 rokov. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 15/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 základe predložených cenových ponúk a splnenia požadovanej kvality 

výrobku, nákupom zariadenia od firmy Eurogastrop. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 16/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Vyčleňuje 

1000,- EUR z rozpočtu obce na organizáciu akcie Deň rodiny 2022 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 17/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 18/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Počet 5 poslancov obecného zastupiteľstva obce Baškovce na celé nasledujúce volebné 

obdobie 2022-2026 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 19/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 17.06.2022 

 

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 

Na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Baškovce na 50% úvazku. 

 

Hlasovanie:  

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 17.06. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 


