ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.11.2017
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Výročná správa za rok 2016
Rozpočet obce na rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2018
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 zato, aby sa v rokovaní OZ pokračovalo podľa
predloženého programu.
Hlasovanie: za: 4 ( Angela Kačuriková , Miroslav Kosť, Jana Ovadová, Július Popovič)
proti: 0
zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Za zapisovateľa pani starostka určila Janu Ovadovú
Za overovateľov určila : Júliusa Popoviča a Angelu Kačurikovú

3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce Mgr. Viera Lukáčová:
-

Pokračujú práce na príprave 600 výročia prvej zmienky o obci Baškovce

4. Výročná správa za rok 2016 - Správa audítora o overení ročnej účtovnej závierky
obce Baškovce za rok 2016
Výročnú správu obce za rok 2016 predložila starostka obce Mgr. Viera Lukáčová
Správu o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2016 vypracovala audítorka Ing. Marta
Podolcová
Uznesenie 9/20117
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
A) Výročnú správu obce za rok 2016
B) Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2016
Poslanci: Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Július Popovič

5. Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce predložila starostka obce Mgr. Viera Lukáčová, rozpočet je v súlade so
zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Uznesenie 10/2017
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 hlavné kategórie na rok 2018
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

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

B) Berie na vedomie:
Viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na hlavné kategórie na roky 2019-2020
Poslanci: Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Július Popovič
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018 –
2020
Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2018 – 2020 – odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh schváliť

Uznesenie 11/2017
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 2018 – 2020.
Poslanci: Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Július Popovič
7. Rôzne 8. Diskusia
VZN obce Baškovce 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb – predložila
starostka obce Mgr. Viera Lukáčová
Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2017, predložila starostka obce Mgr. Viera
Lukáčová
Starostka požiadala poslancov o schválenie finančných prostriedkov:
-

na akciu „ Mikuláš“
Fašiangový bál – termín 26.01.2018

Starostka informovala o prácach v obci:
-

Priebežne prebiehali práce v obci – kosenie a úprava verejného priestranstva, postrek
proti burine, údržba verejného osvetlenia
Na miestnom cintoríne bola urobená úprava terénu nových hrobových miest – návoz
hliny, zhutnenie zatrávnenie, zabetónovanie chodníka – podklad pre asfalt
Predložený návrh – oprava chodníka pred gréckokatolíckym chrámom a osvetlenie

ARRIVA Michalovce, a.s. spustila novú webovú aplikáciu, ktorá prináša aktuálne informácie
o cestovných poriadkoch
Uznesenie 12/2017
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. Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2017
2. VZN obce Baškovce 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
3. Akciu „ Fasiangový bál“ a bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu
4. Zakúpenie balíčkov na akciu „Mikuláš“
5. Opravu chodníka a osvetlenie ( pri gréckokatolíckom chráme)
Hlasovanie: za
proti

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

B)Berie na vedomie
Práce v obci
Poslanci: Jana Ovadová, Angela Kačuriková, Miroslav Kosť, Július Popovič
10. Záver
Na záver pani starostka poďakovala za účasť na zasadnutí a ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Jana Ovadová

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

Overovatelia: Angela Kačuriková

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

Július Popovič

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

Mgr. Viera Lukáčová
starostka obce

