
Zápisnica 

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022 

 

Program: 

1. Úvodné náležitosti. 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zástupcu starostu 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

6. Určenie platu starostu obce  

7. Návrh na schválenie kúpy pozemkov pod miestnym kultúrnym strediskom. 

a) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 538/1, orná pôda, o výmere 113 m2 

b) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 538/2, orná pôda, o výmere 445 m2 

c) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 539/1, orná pôda, o výmere 73 m2 

d) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 539/2, orná pôda, o výmere 481 m2 

e) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 540/1, orná pôda, o výmere 62 m2 

f) Pozemkov registra „E“ KN, parcelné číslo 540/2, orná pôda, o výmere 496 m2 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 



1. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Baškovce Peter Báthory 

 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená referentka OcÚ Baškovce pani Martina Chomičová 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci Mgr. Marián Mižák a Jana Ovadová 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

Predsedkyňa volebnej komisie, pani Džvirková oboznámila prítomných s výsledkami volieb. 

Za starostu obce bol zvolený: Peter Báthory 

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana 

Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter Posypanka 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

Starosta obce Peter Báthory zložil sľub starostu obce. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

Novozvolení poslanci Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína 

Penksová,Bc. Peter Posypanka zložili sľub poslancov Obecného zastupiteľstva 

 

f) Vystúpenie starostu obce 

Starosta obce vystúpil so svojim príhovorom 

 

 



2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

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

programu: 

 

Hlasovanie: 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce navrhol do tejto úlohy poslanca Petra Posypanku 

 

Návrh uznesenia č.33/2022 

 

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 

Poslanca Bc. Petra Posypanku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta a ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

4. Určenie zástupcu starostu. 



Starosta obce poveril za svojho zástupcu poslanca Radoslava Copka 

 

Starosta obce informoval poslancov aj o odmene zástupcovi starostu obce. 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. 

 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov 

Starosta obce navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií. Za predsedu tejto komisie navrhol zvoliť poslanca Bc. Petra Posypanku a za členov 

komisie poslancov obecného zastupiteľstva. Taktiež navrhol náplň práce komisie. 

 

Návrh uznesenia č.36/2022 

 

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) Zriaďuje  

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

 

B) Určuje 

náplň práce komisie, a to 

 prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od primátora 

mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, 



 v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov 

vysvetlenie, 

 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 

predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

 sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

 predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

 skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

 udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona primátorovi mesta do 

jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 

Ústavného zákona, 

 kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie 

návrhov. 

 

C) Volí 

predseda komisie Bc. Peter Posypanka 

členovia komisie  Copko Radoslav, Mižák Marián Mgr., Ovadová Jana, Penksová Katarína 

 

Hlasovanie 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Následne starosta obce navrhol zriadiť komisiu na ochranu verejného poriadku, životného 
prostredia a posudzovania sťažností občanov. Navrhol taktiež náplň práce a za predsedu 
komisie poslanca Radoslava Copka a členov komisie poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh uznesenia č.37/2022 

 

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) Zriaďuje  

Komisiu na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovania sťažností 

občanov 

 

B) Určuje 

náplň práce komisie, a to: 

  vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku, 

životného prostredia, 

  sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie, 

  predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré 

súvisia s ochranou verejného poriadku, životného prostredia, 

  navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce, 

  napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže 

pred spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných 

návykových látok, 

 predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone 

kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia, 

 

C) Volí 

predseda komisie Radoslav Copko 

členovia komisie Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová, Bc. Peter Posypanka  

 

Hlasovanie: 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

6. Určenie platu starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov, že pred 4 rokmi, ako nastúpil mala obec na účte 2,80,-  a 

pohľadávky vo výške  cca 17 000,- EUR. Momentálne je obec bez pohľadávok, bez úveru a na 



účte má cca 7 000,- EUR. Obec nie je v nútenej správe a tak navrhol na začiatok obdobia 

navýšenie platu starostu obce o 10% 

 

Návrh uznesenia č.38/2022 

 

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 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu  obce 

Baškovce p. Petra Báthoryho vo výške polovičného úväzku s navýšením 10% 

 

Hlasovanie: 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 
Posypanka) 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

7. Návrh na schválenie kúpy pozemkov pod miestnym kultúrnym strediskom 

Starosta poslancov informoval, že po konzultácii s právnikmi musíme upresniť v uznesení 

pozemky, ktoré chceme odkúpiť. Preto navrhol prijať precíznejšie uznesenia na dané pozemky. 

 

Návrh uznesenia č. 39/2022 

 

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 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 538/1, orná pôda, o výmere 113 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 372  



a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 538/2, orná pôda, o výmere 445 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 372  

 

od predávajúceho :  

Rybnická Anna r. Jackuličová, SR (SPF) – 1/16 

Jackulič Ján (mladší), (SPF) - 1/16 

Šabaková Mária r. Podoľáková, SR (SPF) – 1/16 

Tirpáková Marta r. Sedlická, Kpt. Nálepku 276/3, Sobrance, PSČ 073 01, SR, dátum 

narodenia: 15.05.1958 – 1/16 

Lukáčková Júlia r. Jackuličová, 073 01, Baškovce, č. 32, SR, dátum narodenia: 15.08.1916 – 

1/16 

Repková Mária r. Jackuličová, Tušická Nová Ves 30, Dátum narodenia: 02.02.1969 - 1/16  

Todorová Anna r. Jackuličová, SNP 3403/793, Michalovce, PSČ 071 01, SR (maloletá), dátum 

narodenia: 25.10.1927 – 1/16 

Jackulič Michal, SR (maloletý, zomr. 22.06.1986), dátum narodenia: 20.04.1930 – 1/16 

Žeňuch Peter r. Žeňuch, Ing., Baškovce 95, Baškovce, PSČ 073 01, SR, dátum narodenia: 

28.04.1985 - 1/2 

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Návrh uznesenia č. 40/2022 

 

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 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 539/1, orná pôda, o výmere 73 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 634  

a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 539/2, orná pôda, o výmere 481 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 634  

 

od predávajúceho :  

Žeňuch Peter r. Žeňuch, Ing., Baškovce 95, Baškovce, PSČ 073 01, SR, dátum narodenia: 

28.04.1985 -  1/2 

Bercíková Edita r. Lukáčová, 073 01, Baškovce, č. 36, SR, Dátum narodenia: 28.10.1941 - 1/2 

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Návrh uznesenia č. 41/2022 

 

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 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 540/1, orná pôda, o výmere 62 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 330  

a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 540/2, orná pôda, o výmere 496 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 330  



 

od predávajúceho :  

Kosť Miroslav r. Kosť, Baškovce 18, Baškovce, PSČ 073 01, SR, Dátum narodenia: 15.03.1958 -

1/2 

Prač Juraj r. Prač, Baškovce 3, Baškovce, PSČ 073 01, SR, Dátum narodenia: 11.05.1966 - 1/4 

Prač Juraj, čs.3, 073 01 Baškovce, Dátum narodenia: 11.05.1966 - 1/4  

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

8. Diskusia 

V diskusii poslanci prebrali program obcou pripravovaných podujatí. Dohodli sa na príprave 

Mikulášskych balíčkov pre deti do veku 15 rokov. Zhodli sa na príprave Ping-pongového turnaja 

o pohár starostu obce, príprave Silvestrovskej vatry a pohostenia. Taktiež sa dohodli na 

príprave 1. ročníka tématického plesu v nadchádzajúcej plesovej sezóne. 

 

9. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva. 

 

Zapísala:            Martina Chomičová               ...................................... 

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

                            Jana Ovadová                    ...................................... 



UZNESENIE č. 32/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

A) berie na vedomie 

1) výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2) vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B) konštatuje, že 

1) novozvolený starosta obce Peter Báthory zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva – Copko Radoslav 

                                                Mižák Marián Mgr. 

                                                Ovadová Jana 

                                                Penksová Katarína 

                                                Posypanka Peter Bc. 

 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter Posypanka) 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce



UZNESENIE č. 33/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Poveruje 

Poslanca Bc. Petra Posypanku zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta a ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 



UZNESENIE č. 34/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie, 

Že zastupovaním starostu obce bol poverený poslanec Radoslav Copko 

 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter Posypanka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 



UZNESENIE č. 35/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Berie na vedomie 

Odmenu vo výške 250,- eur mesačne zástupcovi starostu p. Radoslavovi Copkovi. 

 

(Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter Posypanka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 



UZNESENIE č. 36/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A) Zriaďuje  

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

 

B) Určuje 

náplň práce komisie, a to 

 prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu obce  

 v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať vysvetlenie, 

 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného 

predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

 sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, 

 predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

 skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

 kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie 

návrhov. 

 

C) Volí 

predseda komisie Bc. Peter Posypanka 

členovia komisie  Copko Radoslav, Mižák Marián Mgr., Ovadová Jana, Penksová Katarína 

Hlasovanie 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 



 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 37/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A) Zriaďuje  

Komisiu na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovania sťažností 

občanov 

 

B) Určuje 

náplň práce komisie, a to: 

 vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú ochrany verejného poriadku, životného 

prostredia, 

 sleduje stav verejného poriadku a navrhuje opatrenia na jeho zlepšenie, 

 predkladá návrhy, námety a stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré súvisia s 

ochranou verejného poriadku, životného prostredia, 

 navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce, 

 napomáha pri prevencii kriminality so zameraním na aktívnu ochranu najmä mládeže pred 

spoločensky negatívnymi javmi, najmä v oblasti požívania alkoholu a iných návykových látok, 

predkladá obecnému úradu žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone 

kontroly zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia, 

 

C) Volí 

predseda komisie Radoslav Copko 

členovia komisie Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová, Bc. Peter Posypanka  

 

Hlasovanie: 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 
Posypanka) 

Proti:  

Zdržal sa: 



 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 38/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu  obce 

Baškovce p. Petra Báthoryho vo výške polovičného úväzku s navýšením 10% 

 

Hlasovanie: 

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 
Posypanka) 

Proti:  

Zdržal sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 



UZNESENIE č. 39/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

Schvaľuje 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 538/1, orná pôda, o výmere 113 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 372  

a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 538/2, orná pôda, o výmere 445 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 372  

 

od predávajúceho :  

Rybnická Anna r. Jackuličová, SR (SPF) – 1/16 

Jackulič Ján (mladší), (SPF) - 1/16 

Šabaková Mária r. Podoľáková, SR (SPF) – 1/16 

Tirpáková Marta r. Sedlická, Kpt. Nálepku 276/3, Sobrance, PSČ 073 01, SR, dátum narodenia: 

15.05.1958 – 1/16 

Lukáčková Júlia r. Jackuličová, 073 01, Baškovce, č. 32, SR, dátum narodenia: 15.08.1916 – 1/16 

Repková Mária r. Jackuličová, Tušická Nová Ves 30, Dátum narodenia: 02.02.1969 - 1/16  

Todorová Anna r. Jackuličová, SNP 3403/793, Michalovce, PSČ 071 01, SR (maloletá), dátum 

narodenia: 25.10.1927 – 1/16 

Jackulič Michal, SR (maloletý, zomr. 22.06.1986), dátum narodenia: 20.04.1930 – 1/16 

Žeňuch Peter r. Žeňuch, Ing., Baškovce 95, Baškovce, PSČ 073 01, SR, dátum narodenia: 28.04.1985 

- 1/2 

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 
Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 



 

 

 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE č. 40/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 539/1, orná pôda, o výmere 73 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 634  

a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 539/2, orná pôda, o výmere 481 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 634  

 

od predávajúceho :  

Žeňuch Peter r. Žeňuch, Ing., Baškovce 95, Baškovce, PSČ 073 01, SR, dátum narodenia: 

28.04.1985 -  1/2 

Bercíková Edita r. Lukáčová, 073 01, Baškovce, č. 36, SR, Dátum narodenia: 28.10.1941 - 1/2 

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 



UZNESENIE č. 41/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 21.11.2022 

 

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 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 540/1, orná pôda, o výmere 62 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 330  

a 

kúpu pozemku registra „E“ KN, parcelné číslo 540/2, orná pôda, o výmere 496 m2, katastrálne 

územie Baškovce, okres Sobrance zapísaného pod LV č. 330  

 

od predávajúceho :  

Kosť Miroslav r. Kosť, Baškovce 18, Baškovce, PSČ 073 01, SR, Dátum narodenia: 15.03.1958 -

1/2 

Prač Juraj r. Prač, Baškovce 3, Baškovce, PSČ 073 01, SR, Dátum narodenia: 11.05.1966 - 1/4 

Prač Juraj, čs.3, 073 01 Baškovce, Dátum narodenia: 11.05.1966 - 1/4  

 

za kúpnu cenu 1,55 €/m2  - stanovenú znaleckým posudkom číslo 201/2020, ktorý vypracoval 

znalec Ing. Jozef Mihalovič  

 

Hlasovanie:  

Za: (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

V Baškovciach 21.11.2022 

Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                                    Starosta obce 


