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Zápisnica 

č. 25 
 

 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 30.3.2022 o 

17.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 

 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Oznámenie organizačnej zmeny v ZŠ Laškovce 

6. Správa hlavnej kontrolórky o hospodárení za rok 2021 

7. Oboznámenie sa s realizáciou vybudovania výdajného stojanu na pitnú vodu 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Z á v e r 

 

Priebeh jednania: 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Marek Miker, ktorý prítomných 

privítal a konštatoval, že toto OZ bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 z.z. O 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.   

 

Starosta skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov OZ na dnešnom zasadnutí sú prítomní 6 

poslanci OZ, takže v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 z.z. O obecnom zriadení je toto 

zasadnutie obecného zastupiteľstva uznášania schopné.   

 

Prítomní: 

a/ starosta obce: Marek Miker 

b/ poslanci OZ: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 

Mihaľo 

c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  

Neprítomní: Miroslav Kozár 

 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 

    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  

                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  

                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Martin Mihaľo 

                                                                                                Viktor Fliťár 

 

3. Schválenie programu 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol doplniť do bodu 

Rôzne : Zmenu rozpočtu č. 1  - presun prostriedkov v kapitole školstvo. Poslanci nemali výhrady, 
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preto starosta dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  

 

Hlasovanie: 

Za  hlasovali: -/- 

Proti: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 

Zdržal sa: -/- 

 

 

Starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 

Proti: -/- 

Zdržal sa: -/- 

 

Starosta skonštatoval, že rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

 

4. Informácia o plnení uznesení 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta informoval poslancov o stave finančných prostriedkov na bežných účtoch v Prima banke, 

stave rezervného fondu vo VUB banke a v pokladni ZŠ a OCU.  

Zároveň skonštatoval, že uznesenia sú plnené priebežne.  

 

   Poslanci zobrali informácie na vedomie.  

 

5. Oznámenie o organizačnej zmene v ZŠ Laškovce 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta oznámil poslancom, že na ihrisko pri základnej škole sa doviezla hlina, vyrovnal sa terén 

a posiala sa tráva. Obec sa snaží areál školy neustále zveľaďovať, ale v poobedňajších hodinách 

chodí do areálu školy hrať futbal miestna mládež. Tá by sa však nemala zdržiavať a areáli školy, 

pretože ničí celé okolie. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa riešila aj sťažnosť p. 

Beňaka, ktorý sa sťažuje, že mu mládež ničí fasádu jeho domu, ktorý susedí so školou. Poškodzuje 

sa aj oplotenie ihriska a celkovo areál v ZŠ.  Berúc do úvahy vyššie uvedené dôvody, starosta 

vysvetlil poslancom dôvody, prečo sa rozhodol zamestnať na polovičný úväzok strážnika, ktorý by 

dozeral na to, aby do areálu školy nikto nechodil. Starosta vyslovil názor, že človek, ktorý by 

dozeral na poriadok v školskom areáli by mohol ochrániť investície, ktoré na školu obec 

vynakladá.  

Poslanec Martin Mihaľo namietal, že školský areál je snímaný kamerovým systémom a za 

poškodenie treba uložiť pokuty. Starosta mu odpovedal, že vymožiteľnosť pokút od našich 

občanov je veľmi nízka a mládež nerešpektuje žiadne informačné tabule o zákaze vstupu do areálu 

školy. Poslanci vyjadrili tiež svoj názor, že mládeži treba vytvoriť nové priestory, kde by mohli 

hrať futbal. Vyzvali preto starostu, aby obnovil rokovania s PD Krásnovce, či by nám nevedeli 

pomôcť prenajatím pozemku na vytvorenie ihriska.  

  Poslanci zobrali oznámenie o organizačnej zmene na vedomie.   

 

 

6. Správa hlavnej kontrolórky o hospodárení za rok 2021 

     Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce  
   Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka nebola prítomná na zasadnutí obecného zastupiteľstva,   

   správu hlavnej kontrolórky o hospodárení za rok 2021 prečítala poslancom ekonómka obce.  

   Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky o hospodárení za rok 2021 na vedomie.  
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          Poslanec Milan Mihaľo  mal otázku, kedy bude voľba novej hlavnej kontrolórky. Starosta mu   

          vysvetlil, že podľa zákona 73/2020 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

          pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 jej  

          pracovný pomer naďalej trvá a pokiaľ poslanci chcú zmenu, musia využiť svoje práva v súlade 

          so zákonom o obecnom zriadení. Poslanec Milan Mihaľo apeloval, že daný stav ohľadom  

          hlavnej   kontrolórky si ešte preverí.  

 

7. Oboznámenie sa s realizáciou vybudovania výdajného stojanu na pitnú vodu 

            Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
           Starosta informoval poslancov, že po Vekonočných sviatkoch by sa mali začať stavebné 

           práce súvisiace s vybudovaním výdajníka na pitnú vodu. Starosta informoval poslancov, že 

           5.4.2022 by  mali prísť plynári vytýčiť trasu plynovodu a 6.4 vodári  trasu vodovodu.  

           Niektorí poslanci namietali, že susedia nesúhlsia s vybudovaním stojanu na pitnú vodu.  

           Starosta im na to odpovedal, že výdajník na pitnú vodu sa robí na obecnom pozemku a bude  

           slúžiť mnohým občanom, preto obec nemôže pozerať na protesty jednotlivcov.  

 

           Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  

 

8. Rôzne 

8.1.Zmena rozpočtu č. 1 

            Predkladateľ: Ing. Krajňaková – ekonómka obce 

            Ekonómka vysvetlila poslancom, že v rozpočte základnej školy potrebuje upraviť objem  

            finančných prostriedkov tak na strane príjmov ako i výdavkov.  Na základe oznámenia  

            regionálneho úradu školskej správy v Košiciach bol na rok 2022 znížený objem  

            normatívnych finančných prostriedkov o 20.810 Eur a objem nenormatívnych finančných  

            prostriedkov o 597 Eur. Zároveň sa nám v rozpočte školy zvýšilo z minulého roka 12.552  

            Eur, ktoré by sa použili na opravu plota ZŠ, vyrovnanie ihriska pri ZŠ a nákup výpočtovej 

            techniky.  

            Poslanci nemali námietky.  

 

             Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.8.1. – Zmena rozpočtu č. 1 - Uznesenie  

             č.112/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

I. Schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu č. 1 

           Starosta dal hlasovať za uznesenie č.112/2021 

 

 

          Hlasovanie:  

          Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo,  

                                 Matúš Kudráč  

          Proti: -/- 

          Zdržal sa: -/- 
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  Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 112/2022 o Zmene rozpočtu č. 1 bolo prijaté. 

 

9. Diskusia 

9.1.Starosta informoval poslancov, že obec tak ako každý rok zaslala žiadosť do nadácie 

EPH o poskytnutie dotácie vo výške 1000 Eur na nákup betónových smetných košov 

k autobusovým zastávkam.  

9.2. Starosta informoval poslancov, že materiály z verejného obstarávania sú ohľadom 

výstavby MŠ Laškovce sú na kontrole na ministerstve. Po obdržaní výsledku z kontroly 

by sa už mohlo začať stavať. Upozornil poslancov, že škôlka je potrebná, hoci cena 

stavby sa každým dňom kvôli narastajúcim cenám predražuje. Narastajúce ceny zvyšujú 

spoluúčasť obce na výstavbe MŠ.  

9.3. Prítomný občan Milan Kudráč žiadal starostu o vyčistenie kanála pri rómskej osade. 

Starosta mu odpovedal, že vie o probléme, ale v rozpočte nemá na to vyčlenené 

prostriedky, pretože sú naplánované na spoluúčasť obce pri iných investičných akciách. 

Ale keby sa podarilo ušetriť nejaké financie, dá sa kanál vyčistiť. Starosta však 

zdôraznil, že práve ľudia tam bývajúci by mali mať sami záujem o neznečisťovanie 

kanála. Starosta tiež vyzdvihol, že odpadky sa hromadia aj na parcele za osadou, že vie 

o tom, a bude sa snažiť nájsť prostriedky, aby sa celá nezákonná skládka zlikvidovala 

mechanizmami, lebo je tam toho už veľa.  

 

 

10. Z á v e r 
Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                             Marek Miker 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Martin Mihaľo                         ........................................... 

 

 

Viktor Fliťar                       …………………………… 

 

 

 

Zapísala: 

Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


