
Zápisnica 

Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2022 

 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 3/2022 

6. Návrh rozpočtu obce Baškovce na roky 2023 – 2025 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu. 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce na I. polrok 2023 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. 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 Peter Báthory dal návrh na doplnenie programu obecného zastupiteľstva a to o 

bod Súhrnná správa HK za II. polrok 2022. Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za, aby 

sa program takto upravil. 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

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. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 3/2022 

6. Návrh rozpočtu obce Baškovce na roky 2023 – 2025 a stanovisko HK k návrhu rozpočtu. 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce na I. polrok 2023 

9. Súhrnná správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2022  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 



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

programu: 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa bola určená referentka OcÚ pani Martina Chomičová 

Za overovateľov bola určená pani poslankyňa Katarína Penksová a poslanec Peter Posypanka 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

Na poslednom OZ sa Obecné zastupiteľstvo uznieslo na: 

 

Uznesenie č.32/2022 – zobrali ste na vedomie výsledky volieb a vystúpenie novozvoleného 

starostu a konštatovali sme, že novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložili 

zákonom predpísaný sľub 

Uznesenie č.33/2022 – schválili ste poverenie pre poslanca Bc. Petra Posypanku na zvolávanie 

a vedenie 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 

Uznesenie č.34/2022 – zobrali ste na vedomie, že zastupovaním starostu obce bol poverený 

poslanec Radoslav Copko 

Uznesenie č.35/2022 – zobrali ste na vedomie odmenu pre zástupcu starostu vo výške 250,- 

eur mesačne 

Uznesenie č. 36/2022 – zriadili sme komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov, určili sme náplň práce a zvolili predsedu a členov 

Uznesenie č. 37/2022 – zriadili sme komisiu na ochranu verejného poriadku, životného 

prostredia a posudzovania sťažností občanov, určili sme náplň práce a zvolili predsedu a členov 

Uznesenie č. 38/2022 – schválili ste plat starostu obce vo výške polovičného úväzku s 

navýšením 10% 



Uznesenie č. 39/2022 – schválili ste kúpu pozemku pod MkS parcely „E“ KN – 538/1 a 538/2 

za kúpnu cenu 1,55 eur/m2 

Uznesenie č. 40/2022 – schválili ste kúpu pozemku pod MkS parcely „E“ KN – 539/1 a 539/2 

za kúpnu cenu 1,55 eur/m2 

Uznesenie č. 41/2022 –  schválili ste kúpu pozemku pod MkS parcely „E“ KN – 540/1 a 540/2 

za kúpnu cenu 1,55 eur/m2 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 

3/2022 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na rozpočtové opatrenie a 

následne požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Milana Kicku o jeho stanovisko k 

rozpočtovému opatreniu. 

 

Uznesenie: č. 42/2022 

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 obce Baškovce k návrhu rozpočtového opatrenia č.3/2022 

 

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

 

Následne dal starosta obce hlasovať, kto je za to aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 

3/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 43/2022 



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. 3/2022 

 

 

6. Návrh rozpočtu obce Baškovce na roky 2023 – 2025 a stanovisko HK k návrhu 

rozpočtu. 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu obce Baškovce na 

roky 2023-2025. Informoval poslancov, že návrh rozpočtu obce bol zverejnený na webovej 

stránke obce a na úradnej tabuli v obci dňa 22.11.2022 a k zasadnutiu obecného zastupiteľstva 

neboli doručené žiadne pripomienky. Následne požiadal hlavného kontrolóra obce o jeho 

stanovisko k tomuto bodu. 

 

Uznesenie: č. 44/2022 

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 obce Baškovce k návrhu rozpočtu obce Baškovce na roky 

2023-2025 

 

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

 

Starosta obce dal hlasovať o tomto bode.  

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

Uznesenie: č. 45/2022 

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 

Rozpočet obce Baškovce na roky 2023-2025 bez uplatňovania programového rozpočtu. 

 

7. Návrh VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o zmenách vo VZN o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecný úrad 

musel pristúpiť k zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 15,- EUR na osobu/kalendárny rok 

na sumu 20,- EUR na osobu/kalendárny rok z viacerých dôvodov. K hlavným však patrí 

skutočnosť, že obec podľa zákona nemôže doplácať za komunálny odpad, aktuálna inflácia a s 

tým súvisiace navýšenie ceny spoločnosťou Fúra s.r.o. 

Starosta poslancov informoval, že návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol zverejnený na webovej stránke obce a 

úradnej tabuli v obci dňa 29.11.2022 a k termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, Obecný 

úrad v Baškovciach neobdržal žiadne pripomienky. 

 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to aby bolo schválené VZN č. 1/2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 46/2022 

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 

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

8. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Baškovce na I. polrok 2023 

Starosta obce prenechal slovo hlavnému kontrolórovi Ing. Milanovi Kickovi aby predniesol 

plán činnosti na I. polrok 2023. Následne požiadal poslancov aby sa vyjadrili k plánu kontrolnej 

činnosti, prípadne ho doplnili. Starosta obce dal hlasovať dal po diskusii hlasovať k tomuto 

bodu.  

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 47/2022 

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 I. polrok 2023  

 

9.  Súhrnná správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2022 

Starosta obce opäť prenechal slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predniesol súhrnnú správu 

o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 48/2022 

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 

Súhrnnú správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2022 

 

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

 

10. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe schválenia odmeny pre poslankyňu Katarínu 

Penksovú, ktorá sa celý rok starala o fungovanie, čistotu a poriadok Miestneho kultúrneho 

strediska a Domu smútku. Starosta obce požiadal poslancov o schválenie odmeny vo výške 

360,03 EUR za výkon osobitných úloh pre poslankyňu Penksovú. Dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Bc. Peter Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Katarína Penksová) 

 

Uznesenie č. 49/2022 

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 

Odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh vo výške 360,03- eur za rok 2022 

 

Následne starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o prácach v obci. 

Pristavil sa pri rekonštrukcii schodiska k Domu smútku. Tu poslancov informoval o schválenej 

zálohovej platbe od PPA vo výške 7 345,- EUR, s tým, že ešte nám reálne nebola doručená. 

Následne požiadal poslancov o schválenie použitia finančných z municipálneho úveru vo výške 

7 345,21 aby mohol obecný úrad doplatiť celú sumu rekonštrukcie, ktorú následne budeme 

žiadať refundovať. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

 

 



Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie: č. 50/2022 

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 finančných prostriedkov v sume 7 345,21 EUR z municipálneho úveru na vyplatenie 

druhej polovice diela – Rekonštrukcia schodiska Domu smútku a následnú žiadosť o refundáciu 

z PPA. 

 

V bode rôzne poslanci obecného úradu diskutovali aj o pripravovaných kultúrnych a 

športových podujatiach v obci. Dohodli sa na dvoch najbližších. Prvým bude stolnotenisový 

turnaj o Pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2022. K tomuto podujatiu poslanci 

obecného zastupiteľstva na návrh starostu hlasovali o vyčlenení 500,- EUR na zabezpečenie 

občerstvenia a pamätných pohárov a medailí.  

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie: č. 51/2022 

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 

500,- EUR na organizáciu športového stolnotenisového podujatia o Pohár starostu obce 



Obecné zastupiteľstvo prebralo ďalej usporiadanie tradičného fašiangového plesu v našej 

obci. Dohodli sa na termíne 11.2.2023. 

 

11. Diskusia 

V tomto bode poslanci prebrali potreby doplnenia inventára do kuchyne miestneho 

kultúrneho strediska. Tak isto sa spustila zaujímavá diskusia k téme investícii do solárnych 

svietidiel v obci, ktoré sa osvedčili a poslanci sa zhodli, že by bolo v prípade zvyšných 

finančných prostriedkov tieto svietidlá doplniť. 

 

12. Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaželal im príjemné, pokojné 

a požehnané prežitie Vianočných sviatkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Overovatelia:    Katarína Penksová                 ...................................... 

                            Bc. Peter Posypanka             ...................................… 

 

 

V Baškovciach dňa 15.12.2022



UZNESENIE č. 42/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k návrhu rozpočtového opatrenia č.3/2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                  starosta obce



UZNESENIE č. 43/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                          starosta obce



UZNESENIE č. 44/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Baškovce k návrhu rozpočtu obce Baškovce na roky 

2023-2025 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                         starosta obce 



UZNESENIE č. 45/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 

 

Rozpočet obce Baškovce na roky 2023-2025 bez uplatňovania programového rozpočtu. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                  starosta obce



UZNESENIE č. 46/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 

 

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                  starosta obce



UZNESENIE č. 47/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 I. polrok 2023 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                                  starosta obce



UZNESENIE č. 48/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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

O obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Berie na vedomie 

 

Súhrnnú správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                         starosta obce 



UZNESENIE č. 49/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 

 

Odmenu pre Katarínu Penksovú, za výkon osobitných úloh vo výške 360,03- eur za rok 2022 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Bc. Peter Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 (Katarína Penksová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                          starosta obce 



UZNESENIE č. 50/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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 

 

Použitie finančných prostriedkov v sume 7 345,21 EUR z municipálneho úveru na vyplatenie 

druhej polovice diela – Rekonštrukcia schodiska Domu smútku a následnú žiadosť o refundáciu 

z PPA. 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                          starosta obce 



UZNESENIE č. 51/2022 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Baškovce zo dňa 15.12.2022 

 

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

Obecnom zriadení v z.n.p. 

  

Vyčleňuje 

 

500,- EUR na organizáciu športového stolnotenisového podujatia o Pohár starostu obce 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 (Radoslav Copko, Mgr. Marián Mižák, Jana Ovadová, Katarína Penksová,Bc. Peter 

Posypanka) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach 15.12.2022 

                                                                                                                            Peter Báthory, MBA 

                                                                                                          starosta obce 


