
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2022 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Monitorovacia správa obce Baškovce 

6. Stanovisko HK k monitorovacej správe obce Baškovce  

7. Rozpočtové opatrenie č. 2 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 

8. Správa HK o kontrolnej činnosti za I. Polrok 2022 

9. Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“ – informácie 

10. Príprava nových hrobových miest na cintoríne 

11. Zvýšenie doplatku na stravné lístky 

12. Súdno-znalecký posudok na pozemky pod MkS 

13. Banková záruka na projekt Rekonštrukcia schodiska k Domu smútku 

14. Zakúpenie vybavenia kuchyne v MkS 

15. Program ochrany obce pred záplavami, suchom a na ozdravenie klímy 

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 dal hlasovať, kto je za to, aby sa v rokovaní OZ pokračovalo podľa predloženého 

programu: 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (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 páni poslanec Matúš Ondrík 

Za overovateľov boli určení páni poslanci Marián Mižák a Arpád Dzvoník 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

Uznesenie č.8/2022 – zobrali ste na vedomie správu audítora k výročnej správe obce Baškovce 

za rok 2021 

Uznesenie č.9/2022 – schválili ste individuálnu výročnú správu obce Baškovce za rok 2021 

Uznesenie č.10/2022 – zobrali ste na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu obce Baškovce za rok 2021 

Uznesenie č.11/2022 – schválili ste záverečný účet obce Baškovce za rok 2021 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

Uznesenie č. 12/2022 – schválili ste plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022 



Uznesenie č. 13/2022 – zobrali ste na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k predĺženiu 

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

Uznesenie č. 14/2022 – schválili ste predĺženie municipálneho úveru vo výške 20 000,- EUR o 

10 rokov 

Uznesenie č. 15/2022 – poverili ste starostu obce nákupom zariadenia do kultúrneho domu 

od firmy Eurogastrop – vybavenie máme zakúpené a nainštalované 

Uznesenie č. 16/2022 – vyčlenili ste z rozpočtu obce 1000,- EUR na usporiadanie akcie Deň 

rodiny 2022. Nakoľko sme plánovali organizovať akciu na termín 28. augusta a v priebehu 

mesiaca august vyšli na tento termín Furmanské preteky aj Podhoroďské folklórne slávnosti a 

iný termín sme organizačne nedokázali zabezpečiť, rozhodol som, že tento rok Deň rodiny 

nezorganizujeme. 

Uznesenie č. 17/2022 – zobrali ste na vedomie vyúčtovanie pomoci odídencom z Ukrajiny 

Uznesenie č. 18/2022 – schválili ste počet 5 poslancov obecného zastupiteľstva na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 

Uznesenie č. 19/2022 – schválili ste na celé volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Baškovce na 50% úväzku. 

 

 

5. Monitorovacia správa obce Baškovce 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva monitorovaciu správu obce 

Baškovce a informoval poslancov o vyhodnotení plnenia rozpočtu obce k 30.06.2022. 

 

Uznesenie: č. 20/2022 

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 

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



6. Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe obce Baškovce 

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

ktorý predložil obecnému zastupiteľstvu svoje stanovisko k monitorovacej správe. 

 

Uznesenie: č. 21/2022 

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 monitorovacej správe obce Baškovce 

 

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

 

7. Rozpočtové opatrenie č.2/2022 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 

Starosta obce požiadal referentku OcÚ, pani Chomičovú, aby predniesla navrhované zmeny v 

rozpočte obce a ozrejmila poslancom, kvôli čomu je nutné rozpočet upravovať. 

Následne starosta obce prenechal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predniesol svoje 

stanovisko k návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2022 

 

Uznesenie: č. 22/2022 

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 monitorovacej správe obce Baškovce 

 

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

 

Uznesenie: č. 23/2022 

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 

Rozpočtové opatrenie č.2/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022  

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce, Ing. Milana Kicku aby predniesol obecnému 

zastupiteľstvu svoju správu. 

 

Uznesenie č. 24/2022 

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 hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022  

 

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

 

9. Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“ - informácie 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave rekonštrukcie schodiska 

k domu smútku. Informoval ich, že projekt prešiel finančnou kontrolou verejného 

obstarávania a obec sa môže pustiť do práce. Informoval ich tiež o časovom harmonograme, 

na ktorom sa dohodol so zhotoviteľom diela. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

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 o rekonštrukcii schodiska k domu smútku. 

 

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

 

10. Príprava nových hrobových miest na cintoríne 

Starosta obce informoval poslancov o stave hrobových miest na cintoríne. Konštatoval, že 

ostali už len dve voľné hrobové miesta a požiadal poslancov o ich názor, kedy sa pustiť do 

prípravy nových miest. Z diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné stihnúť to v čo najskoršom 

možnom termíne. Tak isto z diskusie vyplynulo umiestnenie nových hrobových miest. 

 

Uznesenie č. 26/2022 

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 prípravou nového radu hrobových miest na cintoríne. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11. Zvýšenie doplatku na stravné lístky 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zákonnom navýšení 

minimálnej hodnoty gastrolístkov, ktorá sa zmenila od 1.9.2022 z hodnoty 4,50 EUR na 4,80 

EUR. Požiadal preto navýšenie doplatku zo sociálneho fondu na 0,8 EUR/deň. 

 

Uznesenie: č. 27/2022 



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 0,8 EUR/deň 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

12. Súdno-znalecký posudok na pozemky pod MkS 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o vypracovanom znaleckom 

posudku na pozemky pod Miestnym kultúrnym strediskom. Nevysporiadané pozemky pod 

touto stavbou sú problémom, kvôli ktorému nemôže obec Baškovce čerpať dotácie a granty 

na jeho rekonštrukciu. Preto je nesmierne dôležité dostať tieto pozemky do vlastníctva obce. 

Starosta obce informoval poslancov, že znaleckým posudkom bola stanovená hodnota za 

jeden meter štvorcový v sume 1,55.  

 

Uznesenie č. 28/2022 

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) Poveruje 

Starostu obce vypracovaním kúpno-predajných zmlúv s jednotlivými vlastníkmi pozemkov, 

ktoré sa nachádzajú pod Miestnym kultúrnym strediskom 

 

B) Schvaľuje 

Odkúpenie pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. 1,55 eur/m2 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

13. Banková záruka na projekt Rekonštrukcia schodiska k domu smútku 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva už v bode. č.9 o stave žiadosti 

Rekonštrukcia schodiska „Dom smútku“. Nakoľko obec Baškovce išla do tohto projektu s tým 

aby nám bola po schválení všetkých náležitostí poskytnutá zálohová platba, musíme podľa 

usmernení projektu požiadať o bankovú záruku na sumu rovnajúcu sa polovici celkovej čiastky. 

V tomto prípade je to 7345,50 ,- EUR. V roku 2019 keď sme podávali žiadosť, obec Baškovce 

nedisponovala takouto čiastkou. Momentálne sa nám už neoplatí vybavovať zmenu spôsobu 

platby zo zálohovej na refundáciu, tak starosta obce požiadal o schválenie tejto bankovej 

záruky. 

 

Uznesenie č.29/2022 

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 

prijatie bankovej záruky vo výške 7345,50 EUR, to jest 50% sumy z projektu Rekonštrukcia 

domu smútku, ktorý poskytne Prima Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 

Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na projekt 

„Dom smútku – Rekonštrukcia schodiska DS“ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 

zmluve. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

14. Zakúpenie vybavenia kuchyne MkS 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe zakúpenia digestoru 

do kuchyne Miestneho kultúrneho strediska. Informoval poslancov o dobrej finančnej kondícii 

obce. Z diskusie vyplynulo, že keď to teda finančná situácia dovoľuje, je potrebné vyčleniť z 



rozpočtu obce finančné prostriedky na zakúpenie digestora ako aj drobného majetku 

potrebného k prevádzkovaniu kuchyne, ktoré tam momentálne chýba. 

 

Uznesenie č.30/2022 

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 

Sumu 1 500,- EUR na nákup zariadenia do MkS 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

15. Program ochrany obce pred záplavami, suchom a na ozdravenie klímy 

Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s firmou WATER HOLISTIC s.r.o., ktorá by 

pripravila vodný program v katastri obce Baškovce, ako prevenciu pred lokálnymi záplavami, 

suchom a na ozdravenie klímy. Nakoľko z diskusie vyplynulo, že daná čiastka za vypracovanie 

tohto dokumentu je dosť veľká a poslanci obecného zastupiteľstva nechcú rozhodovať na 

poslednom zastupiteľstve o takejto sume, rozhodli sa túto správu zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č.31/2022 

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 

Program ochrany obce pred záplavami, suchom a na ozdravenie klímy 

 

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

 



16. Diskusia 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

 

17. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom za prínos a konštruktívne rokovania počas 

celého volebného obdobia. 

 

 

 

Zapísala:            Ing. Matúš Ondrík                ...................................... 

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

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

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach dňa 13.10.2022 



UZNESENIE č. 20/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

Monitorovaciu správu Obce Baškovce – vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 30.06.2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 21/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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 monitorovacej správe obce Baškovce 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 22/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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 monitorovacej správe obce Baškovce 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 23/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č.2/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 24/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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 

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 25/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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 

Informatívnu správu o rekonštrukcii schodiska k domu smútku. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 26/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Poveruje 

Starostu obce prípravou nového radu hrobových miest na cintoríne. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 27/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

Použitie sociálneho fondu na stravné pre zamestnanca vo výške 0,8 EUR/deň 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 28/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) Poveruje 

Starostu obce vypracovaním kúpno-predajných zmlúv s jednotlivými vlastníkmi pozemkov, 

ktoré sa nachádzajú pod Miestnym kultúrnym strediskom 

 

B) Schvaľuje 

Odkúpenie pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, t.j. 1,55 eur/m2 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 29/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

prijatie bankovej záruky vo výške 7345,50 EUR, to jest 50% sumy z projektu Rekonštrukcia 

domu smútku, ktorý poskytne Prima Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 

Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) na projekt 

„Dom smútku – Rekonštrukcia schodiska DS“ za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej 

zmluve. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 30/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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

obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Vyčleňuje 

Sumu 1 500,- EUR na nákup zariadenia do MkS 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Ing. Matúš Ondrík, Katarína Penksová) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 

                                                                                                                        starosta obce 



UZNESENIE č. 31/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 13.10.2022 

 

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 

Program ochrany obce pred záplavami, suchom a na ozdravenie klímy 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 13.10. 2022 

                                                                                                                                         Peter Báthory 



                                                                                                                        starosta obce 


