ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rozpočet obce na rok 2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016
Rôzne, Diskusia
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka Mgr. Viera Lukáčová
Skonštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní štyria, teda zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starostka obce dala hlasovať, kto je za to, aby sa v rokovaní OZ pokračovalo podľa
navrhnutého programu. Poslanci schválili program rokovania bez zmien.
Hlasovanie: za: 4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Mgr. Marián Mižák).
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa pani starostka určila. Mgr. Katarínu Lazárovú
Za overovateľov určila poslancov OZ: Angela Kačuriková, Miroslav Kosť
Pani starostka dala hlasovať, kto je za predložený návrh programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce schvaľuje program rokovania bez zmien.
Hlasovanie: za: 4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Mgr. Marián Mižák).
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Obci na predchádzajúcom zasadnutí OZ zo dňa 15.10.2015 nebola uložená žiadna úloha.

4. Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady predniesla starostka obce Mgr. Viera Lukáčová. (viď príloha)
Uznesenie 15/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje:
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie: za: 4 (Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Mgr. Marián Mižák).
proti: 0
zdržal sa: 0

5. Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce predložila starostka obce Mgr. Viera Lukáčová, pričom rozpočet je v súlade so
zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.(viď príloha)
Uznesenie 16/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Baškovce v súlade § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje:
Rozpočet Obce Baškovce bez programovej štruktúry, na úrovni hlavných kategórií na rok
2016
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

3 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť )
0
1 (Mgr. Marián Mižák)

B) Berie na vedomie:
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry, na úrovni hlavných kategórií na roky 20172018

C) Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

3 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť )
0
1 (Mgr. Marián Mižák)

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade zo VZN
Uznesenie 17/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.

7. Rôzne, Diskusia
- starostka obce predložila poslancom návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu podľa § 20 a Zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
- bol prejednaný HK obce predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016,
- potreba poverenia správcu miestneho cintorína,
- potreba vypracovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- vytvorenie 2 pracovných miest na par. 54 z ÚPSVaR, pričom 95 % hradí Úrad práce
a 5 % je spoluúčasť obce,
- sťažnosť Ivety Doliničovej,
- bol opravený katafalk v Dome smútku – závada bola na ventilátore,
- je potrebné vypracovať nájomné zmluvy na hrobové miesta na miestnom cintoríne,
- vyšla výzva z PPA opatrenie 7.4, prostredníctvom ktorej možno žiadať nenávratnú
dotáciu medziiným aj na opravu a zateplenie budovy obecného úradu.

Uznesenie 18/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Baškovce v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje:
1. Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20 a Zákona č. 369/1900 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Hlasovanie:

za 4 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť,Mgr. Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti vypracovaný HK obce na 1.polrok 2016
Hlasovanie:

za 4 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť,Mgr. Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa: 0

3. Vypracovanie „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“
Hlasovanie:za 4 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Mgr. Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa: 0
4. Zapojenie sa Obce Baškovce do výzvy č. 12/PRV/2015 na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014-2020 z PPA, opatrenie 7.4
Hlasovanie:

za 4 ( Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť,Mgr. Marián Mižák)
proti: 0
zdržal sa: 0

B) Poveruje:
Starostu obce Mgr. Vieru Lukáčovú podpísaním zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu podľa § 20 a Zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
C) Berie na vedomie:
1. V rámci uplatňovania nástrojov aktívnej politiky trhu práce vytvorenie 2 pracovných miest
na par. 54 z ÚPSVaR, pričom 95 % hradí úrad práce a 5 % je spoluúčasť obce,
2. Informáciu starostky obce o povinnosti obce vyplývajúcej zo zákona o pohrebníctve
uzavrieť dohodu v rámci poverenia správcu cintorína, ako obecného pohrebiska a povinnosti
uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta
3. Sťažnosť p. Ivety Doliničovej, ktorú obec odpoveďou vybaví v zákonom stanovenej lehote
4. Informáciu o oprave katafalku v dome smútku (závada bola na ventilátore).

8. Záver

Na záver pani starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala. Mgr. Katarína Lazárová

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

Overovatelia: Angela Kačuriková

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

Miroslav Kosť

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

Mgr. Viera Lukáčová
Starostka obce

