ZÁPISNICA
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.02.2015

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Kontrola uznesení
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Výzva na uhradenie stravného – prejednanie
Rôzne
Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová.
Z celkového počtu 5 poslancov boli prítomný 4, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva je
uznášania schopné.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa pani starostka určila. Mgr. Katarínu Lazárovú
Za overovateľov určila poslancov OZ: Angela Kačuriková, Július Popovič

Starostka dala hlasovať, kto je za predložený návrh programu
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie: za
proti

4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)
0

zdržal sa 0
3. Kontrola uznesení
Rozpočet obce na rok 2015 ako aj VZN 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN 2/2014 o poplatkoch bolo vyvesené
na úradnej tabuli 16.12.2014 a zvesené 27.01.2015.

Na prokuratúru bolo odoslané oznámenie o zrušení uznesenia č. 19/2014 zo dňa 09.07.2014.

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Bola vyhlásená nová voľba na hlavnú kontrolórku obce Baškovce s termínom
24.03.2015. Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce Baškovce bolo
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 11.02.2015.

Uznesenie č. 1/2015
K vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Baškovce na funkčné obdobie 2015 - 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v.z.n.p.
Schvaľuje
Podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obec Baškovce podľa prílohyč.1
Termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Baškovce na deň 24. marec 2015 a
Poveruje
starostku obce Baškovce,
aby podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Baškovce zverejnila:
-

na úradnej tabuli Obecného úradu v Baškovciach

v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. 11. Februára 2015

5. Výzva na uhradenie stravného – prejednanie
Obec obdržala výzvu na uhradenie stravného z advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje pani Ľ
Čigášovú. Dlh , ktorý si pani Čigašová uplatňuje je vo výške cca 1200,- €

-

Obec nemôže sama rozhodnúť o vyplatení stravného za roky 2007, 2008, 2009, je
potrebné právne zastúpenie obce v tejto veci

Poslanci poverili starostku Mgr. Vieru Lukáčovú jednaním s právnikom a vyplatením odmeny
právnikoviv súvislosti s konaním ohľadomprejednania žiadosti pani Čigašovej ( stravné za
roky 2007 – 2010)
Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v.z.n.p.
Poveruje
Starostku obce
1. Uzatvoriť zmluvu s právnikom o poskytovaní právnej pomoci pre obec Baškovce, ako
aj vyplatiť odmenu právnemu zástupcovi za poskytovanie právnych služieb
2. Odstúpiť žiadosť pani Ľ. Čigašovej právnemu zástupcovi
Hlasovanie: za
proti

4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)
0

zdržal sa 0

6. Rôzne

-

-

Dňa 09.07.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 18/2014 Zásady
odmeňovania poslancov a pracovný poriadok. Toto uznesenie bolo podané na
prokuratúru. Proti uznesenie bol podaný protest prokurátora s návrhom napadnuté
uznesenie obecného zastupiteľstva zrušiť ako nezákonné
Bola urobená uzávierka za rok 2014 s nasledovným čerpaním
Obec podľa uzávierky za rok 2014 eviduje pohľadávku voči pani Ľ Čigášovej vo
výške 430,45 EUR ktorú použila na právnu pomoc JUDr. Sotolářa
Bola podaná žiadosť E. Ondrikovej na doplatenie stravného za rok 2013 a 2014,
odporúčam túto žiadosť postúpiť právnikovi, tak ako je to v prípade pani Čigašovej
Bola kúpená nová tlačiareň (multifunkčná), nakoľko predošlá tlačiareň sa pokazila
a nebolo možné ju opraviť (DECENT – protokol o neopraviteľnosti tlačiarne)
Požiadala som Ing. Viktora Jozefa o odpustenie dlhu vo výške 800 EUR, tento dlh bol
obci v plnej výške odpustený
Bola uzatvorená zmluva s Ing. Martou Nachtmannovouauditorkou na 480 EUR
Daň z nehnuteľnosti za rok 2014 nemajú zaplatenú: Beňo Marián, Rovňák Jozef,
Mikovčík Ľubomír, Reváková Ružena, Stanková Marianna (180,20 Eur)

Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v.z.n.p.
a) Ruší
Uznesenie č. 18/2014 zo dňa 09.07.2014
Hlasovanie: za
4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)
proti
0
zdržal sa 0
b) Berie na vedomie
a) Informáciu o podanej žiadosti E. Ondrikovej na doplatenie stravného za rok 2013
a 2014
b) Informáciu o kúpe novej tlačiarne
c) Protokol z firmy DECENT o neopraviteľnosti tlačiarne
d) Informáciu o odpustení zostatku dlhu od Ing. Viktora Jozefa vo výške 800 €
e) Informáciu o uzatvorenej zmluve s Ing. Martou Nachtmannovouauditorkou na 480 €
f) Informáciu o nevyplatených DZN a poplatkov za rok 2014 vo výške 180,20 €
g) Informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2014

Prítomní poslanci. Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič
7. Diskusia
Na obec prišiel nedoplatok za elektrinu 540 €. Dôvodom je starý istič v budove MKS, treba
podať žiadosť o nový istič. Taktiež spínanie nočného osvetlenia stlmiť na väčšiu tmu.

8. Záver
Na záver pani starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zapísala. Mgr. Katarína Lazárová

.........................................

Overovatelia: Angela Kačuriková

.........................................

Július Popovič

.........................................

Mgr. Viera Lukáčová
starostka obce

