ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2014
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie zástupcu starostu
9. Zriadenie komisii, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená pani Mgr. Katarína Lazárová a za overovateľov pani Angela
Kačuriková a pán Július Popovič
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
S výsledkami volieb oboznámila prítomných Ľuboslava Wilšinská – predsedníčka okrskovej
volebnej komisie.
Za starostku obce bola zvolená : Mgr. Viera Lukáčová
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení : Ovadová Jana, Kačuriková Angela, Kosť
Miroslav, Popovič Július, Mižák Marián, Mgr.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Mgr. Viera Lukáčová zložila sľub starostu obce a prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia.

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolení poslanci Ovadová Jana, Kačuriková Angela, Kosť Miroslav, Popovič Július, Mižák
Marián, Mgr. Zložili sľub poslancov Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Mgr. Viera Lukáčová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva : Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák,
Jana Ovadová, Július Popovič.

Starostka skonštatovala, že z celkového počtu päť poslancov, sú prítomný piati, teda obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

6. Vystúpenie starostu
Novozvolená starostka Mgr. Viera Lukáčová vystúpila zo svojim príhovorom .
Odsúhlasenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie zástupcu starostu
9. Zriadenie komisii, voľba ich predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania.
Nebol podaný žiadny návrh na doplnenie programu.
Hlasovanie : za : 5 (Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti : 0
zdržal sa :0

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca,
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 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. Za
poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva bola
navrhnutá pani Angela Kačuriková.
Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach
Uznesenie č. 21/2014
a) Poveruje
Poslankyňu Angelu Kačurikovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12ods. 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 : 5 (Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti : 0
zdržal sa :0
8. Určenie zástupcu starostu
Starostka obce poverila za svojho zástupcu poslankyňu Janu Ovadovú.
Uznesenie č. 21/2014
b) Berie na vedomie
Zastupovaním starostu bola poverená Jana Ovadová.
Poslanci : Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr. Marián
Mižák
9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach navrhuje jednotlivé komisie a to nasledovne:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. Komisia pre šport a kultúru
3. Komisia na ochranu verejného poriadku

1) Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Jana Ovadová
člen – poslanec Angela Kačuriková
člen – poslanec Miroslav Kosť
člen – poslanec Július Popovič
člen – Mgr. Marián Mižák

2) Predseda komisie pre šport a kultúru Miroslav Kosť
člen – poslanec Angela Kačuriková

člen – poslanec Július Popovič
člen – poslanec Jana Ovadová
člen – Marek Slivka
člen – Katarína Penksová
člen – Renáta Slivková
3) Predseda komisie pre ochranu verejného poriadku Július Popovič
člen- poslanec Angela Kačuriková
člen- poslanec Miroslav Kosť
člen – poslanec Július Popovič
člen – poslanec Mgr. Marián Mižák
Pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov :
Náplň práce a úlohy komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov (ďalej len komisia) preberá a uschováva oznámenia od verejných funkcionárov:
- preberá a uschováva potvrdenia o podaní daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických
osôb za predchádzajúci kalendárny rok
- je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie v prípade pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti oznámenia
- je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa osobitého predpisu v prípade nedostatočného vysvetlenia k oznámeniu
- musí dostať oznámenie o výsledku konania orgánu, ktorý uskutočnil konanie podľa osobitého predpisu
- je povinná poskytnúť informácie o oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu
ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. To sa nevzťahuje na údaje
o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s
verejným funkcionárom v domácnosti. Nezverejňujú sa ani údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch, ako je
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota
presahuje 35-násobok minimálnej mzdy alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je
peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy
- môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 až 3, čl. 8, ústavného
zákona č. 357/2004 Z.z., ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný a výnimka musí byť
odôvodnená
Pôsobnosť komisie pre šport a kultúru :
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu obcí
- vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní činnosti súvisiacej s telesnou výchovou,
športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,
- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.
Pôsobnosť komisie na ochranu verejného poriadku :
-

predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,

-

podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov obce,
podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných
priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.

Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach
A. Zriaďuje komisie
1) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2) Komisia pre šport a kultúru
3) Ochrana verejného poriadku
Hlasovanie : za : 5 (Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti : 0
zdržal sa :0
B. Volí
Predsedu a členov komisie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda Jana Ovadová
člen – poslanec Angela Kačuriková
člen – poslanec Miroslav Kosť
člen – poslanec Július Popovič
člen – Mgr. Marián Mižák
Komisia pre šport a kultúru
Predseda Miroslav Kosť
člen – poslanec Angela Kačuriková
člen – poslanec Július Popovič
člen – poslanec Jana Ovadová
člen – Marek Slivka
člen – Katarína Penksová
člen – Renáta Slivková
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda Július Popovič
člen- poslanec Angela Kačuriková
člen- poslanec Miroslav Kosť
člen – poslanec Július Popovič
člen – poslanec Mgr. Marián Mižák
Hlasovanie : za : 5 (Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti : 0
zdržal sa :0
C. Berie na vedomie

1. Pôsobnosť komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. Pôsobnosť komisie pre šport a kultúru
3. Pôsobnosť komisie na ochranu verejného poriadku
Hlasovanie : za : 5 (Jana Ovadova , Angela Kačuriková Miroslav Kosť, Július Popovič, Mgr.
Marián Mižák)
proti : 0
zdržal sa :0
10. Určenie platu starostu obce
Plat starostu sa určuje podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a zákonom určeného násobku podľa
počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Po zverejnení
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny
rok a počtu obyvateľov obce za predchádzajúci kalendárny rok sa prepočíta plat starostu spätne
od začiatku kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce prerokovalo plat starostu
obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Výpočet platu starostu (podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona):
Priemerná mzda v NH za rok 2013
824 €
Platová skupina 1, násobok
1,49
Úväzok 0,5
613,88
Zvýšenie o 70%
429,71
Plat starostu
1 043,59 €
Zaokrúhlenie na celé € nahor
1 044,00 €
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Baškovciach
Schvaľuje
Zvýšenie základného platu o 70% na volebné obdobie 2014 - 2018
Určuje
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
vo výške 1 044,- €.
Hlasovanie : za : 3 (Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť)
proti : 2 ( Július Popovič, Mgr. Marián Mižák)
zdržal sa :0

11. Diskusia
Do diskusie sa zapájali všetci poslanci ohľadom ďalšieho pôsobenia obce, ktorí navrhli
silvestrovskú oslavu a ples pre občanov obce. Keďže schôdza bola verejná do diskusie sa
zapájal najmä Marián Čigaš, ktorý sa pýtal, prečo je obec zadĺžená. Poslanec Mgr. Marián Mižák
mu odpovedal, že obec sa začala zadlžovať za pôsobenia starostky pani Ľudmily Čigášovej
v súvislosti z výstavbou chodníkov v obci. Marián Čigaš sa spýtal starostky, či MVDr. Boleslav
Lešo zaplatil za vyhlásenie v rozhlase za predvolebnú kampaň pred voľbami do samosprávnych
krajov. Starostka mu odpovedala, že MVDr. Lešo má vyplatený poplatok za vyhlásenie relácie
v miestnom rozhlase. Marián Čigaš požiadal starostku, aby mu predložila doklad o zaplatení
poplatku. Starostka mu predloží doklad na najbližšom zasadnutí.
12. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.
V Baškovciach 01.12.2014
Zapísala : Mgr. Katarína Lazárová
Overovatelia : Angela Kačuriková
Július Popovič
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.......................................
.......................................

Mgr. Viera Lukáčová
Starostka obce

