Zápisnica
č. 23
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa
17.06.2021 o 16.00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 a návrh
záverečného účtu za rok 2020
Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a schválenie
rozpočtu na rok 2021
Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Laškovce
Súhlas zastupiteľstva so zapojením sa do výzvy MOPS
Oznámenie o menovaní zástupcu starostu
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu na nácvik hudobnej skupiny
Rôzne
Diskusia
Záver

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 6 poslancov OZ na dnešnom zasadnutí sú
prítomní 5 poslanci OZ, takže v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 z.z. O obecnom
zriadení je toto zasadnutie obecného zastupiteľstva uznášania schopné. Zároveň starosta
privítal náhradníka na uprázdnený post poslanca obecného zastupiteľstva - Miroslava Baka.
Prítomní:
a/ starosta obce: Marek Miker
b/ poslanci OZ: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo, Martin
Mihaľo
c/ ostatní prítomní: Miroslav Bak – náhradník na post poslanca OZ, Marta Mišková – hlavná
kontrolórka, Ing. Jana Krajňaková - pracovníčka obce, Jolana Kešeľová, Ladislav Džobák,
Milan Kudráč, Martin Kešeľ
Neprítomní: Viktor Fliťar
Starosta prečítal pôvodný navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta navrhol doplniť do programu rokovania obecného zastupiteľstva do bodu Rôzne odstúpenie zo Školského úradu Trhovište a pričlenenie Obce Laškovce k Školskému úradu
Vinné.
Poslanec Milan Mihaľo navrhol zaradiť do programu rokovania obecného zastupiteľstva
vypísanie termínu voľby hlavného kontrolóra/ky a prehĺbenie priekop pozdĺž hlavnej cesty.
Starosta dal najprv hlasovať, či sa pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva
rozšíri o navrhnuté body rokovania obecného zastupiteľstva:
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo, Martin Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 a návrh
záverečného účtu za rok 2020
Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu
Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a schválenie
rozpočtu na rok 2021
Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Laškovce
Súhlas zastupiteľstva so zapojením sa do výzvy MOPS
Oznámenie o menovaní zástupcu starostu
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu na nácvik hudobnej skupiny
Rôzne
Schválenie odstúpenia zo Školského úradu Trhovište a pričlenenie k Školskému úradu
Vinné

•

Voľba hlavného kontrolóra/ky obce Laškovce

•

Vyčistenie priekop

•
•

Diskusia
Záver

Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Predkladateľ: Marek Miker - starosta
Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková
Za overovateľov zápisnice boli poverení: Matúš Kudráč
Martin Mihaľo
•

Zloženie sľubu náhradníka na poslanca obecného zastupiteľstva

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Vzhľadom k tomu, že dňa 18.5.2021 sa vzdal poslaneckého mandátu Peter Miker,
na uprázdnený post poslanca obecného zastupiteľstva v Laškovciach podľa výsledkov volieb
zo dňa 10.11.2018 by sa mal stať náhradník Miroslav Bak.
Starosta preto požiadal Miroslava Baka, ktorý bol prítomný na zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
aby prečítal sľub poslanca a následne podpísal sľub.
Následne zapisovateľka prečítala k bodu č. 3 - Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Miroslava Baka uznesenie č. 98/2021

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

•

Konštatuje,

že Miroslav Bak zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: Miroslav Bak
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Zložení sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Miroslava Baka č.98/2021 bolo prijaté.
•

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 a návrh
záverečného účtu za rok 2020
Predkladateľ: Marta Mišková – hlavná kontrolórka + Ing. Jana Krajňaková –
ekonómka obce
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke Marte Miškovej. Vzhľadom k tomu, že poslanci
dostali stanovisko hlavnej kontrolórky spolu s pozvánkou, hlavná kontrolórka len stručne
zhrnula konštatovanie, že Návrh záverečného účtu Obce Laškovce za rok 2020 bol spracovaný
v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu Obce Laškovce za rok 2020 v zmysle § 9 os. 2 zákona
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Účtovná závierka za rok 2020 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2020 vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Laškovce k 31.12.2020 výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom
431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporučila obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce
Laškovce za rok 2020 výrokom

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad
Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce sa opýtala poslancov, či má niekto pripomienky k
záverečnému účtu. Poslanci nemali žiadne námietky, preto starosta poveril zapisovateľku
Ing. Krajňakovú aby prečítala návrh uznesenia
K bodu č.4 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 a návrh
záverečného účtu za rok 2020- Uznesenie č.99/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
I. Berie na vedomie:
a) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2020
II. S ch v a ľ u j e :
a) záverečný účet obce Laškovce za rok 2020
b) celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
c) Prebytok rozpočtu v sume 11.942,52 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov znížený po
vylúčení
nevyčerpaných
účelovo určených
prostriedkov poskytnutých
v predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo ŠR v sume 45.064,08 eur je schodok rozpočtu v sume
33.121,56 eur,
ktorý navrhujeme vysporiadať z prebytku finančných operácii.
d) zostatok finančných operácií - zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. predpisov v sume 23.120,38 Eur použiť na :
- vysporiadanie schodku rozpočtu ................................................... v sume
33.121,56
Eur
- na tvorbu rezervného fondu....................................................... v sume
23.120,38
Eur.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Bak, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: Matúš Kudráč
Starosta skonštatoval, že uznesenie k bodu č. 4 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu za rok 2020 a návrh záverečného účtu za rok 2020 č.99/2021 bolo prijaté.
•

Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného
rozpočtu
Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na
rok 2021 a schválenie
rozpočtu na rok 2021
Predkladateľ: Marta Mišková – hlavná kontrolórka + Ing. Jana Krajňaková – ekonómka
obce

Poslanec Milan Mihaľo skonštatoval, že nemá výhrady voči schváleniu rozpočtu, ale keďže
nemal čas na jeho preštudovanie, zdrží sa hlasovania o rozpočte na rok 2021. Poslanec Martin
Mihaľo mal výhrady voči navýšenej položke na asistentov učiteľa. Starosta mu vysvetlil, že
finančné prostriedky sú výlučne z rozpočtu školy a obec na asistentov nič nedopláca. Nevidí
preto dôvod, prečo by sa touto položkou mali hlbšie zaoberať. Financovanie asistentov učiteľa
je schválené z ministerstva školstva do 31.8.2021 a potom sa uvidí.
Starosta poslancov upozornil, že ak obec nemá schválený rozpočet, nemôže realizovať
schválené projekty ako sú výstavba MŠ, vybudovanie výdajného stojana na pitnú vodu pre
MRK, obec nemôže ani zamestnávať občanov v poriadkových službách atď. Starosta
poslancom tiež vytkol, že počas 15 dní, kedy bol rozpočet zverejnený, nikto nebol na
obecnom úrade opýtať sa na detaily, alebo že niečomu nerozumie. Sám starosta bol medzi
poslancami v teréne a diskutoval s nimi o rozpočte. Vtedy nikto nevyjadril názor, že rozpočet
neschvália.
Starosta požiadal zapisovateľku, aby prečítala uznesenie.
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5 – Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej
kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a schválenie rozpočtu na rok 2021 - Uznesenie č.100/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. Berie na vedomie:
a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky
2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
b) Návrh viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 2021-2023 a návrh
rozpočtu na rok 2021.
c) Informáciu MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému od
1.1.2014 v zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa
mení a dopĺňa zákon číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve.
II. Rozhodlo,
že V zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový
rozpočet na rok 2021.
•

S ch v a ľ u j e : Rozpočet obce Laškovce na rok 2021 podľa rozpočtových
kapitol takto:

- Rozpočtové príjmy vo výške .......................................... 1 114 001

Eur

- Rozpočtové výdavky vo výške .....................................

Eur

bez pripomienok

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.100/2021
Hlasovanie:

1 113 481

Za: Miroslav Kozár, Radko Mihaľo, Miroslav Bak
Proti: -/Zdržal sa: Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Starosta skonštatoval, že uznesenie o prerokovaní odborného stanoviska hlavnej kontrolórky
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce
na rok 2021 a schválenie rozpočtu na rok 2021 č.100/2021 nebolo prijaté.

•

Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Laškovce
Predkladateĺ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že rokoval s firmou Ivory Slovakia / Simona Petríková,
Rado Šťuka/ ohľadom spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Cenovú
ponuku zaslala na obec aj pani Ondarišinová, ktorá PHSR pre Obec Laškovce
spracovávala na roky 2014 - 2020. Obaja ponúkli rovnakú cenovú ponuku 1000 Eur za
spracovanie PHSR. Spracovanie PHSR bude trošku trvať, lebo PHSR obcí by mal
nadväzovať na PHSR Košického samosprávneho kraja, ktorý PHSR spracováva v tomto
období.
Firma Ivory navrhla, aby sa v najbližších dňoch rozdali občanom dotazníky, čo by v obci
bolo treba urobiť, aké plány máme do budúcna... aby sa to všetko zapracovalo do PHSR.
Na spracovaní PHSR budú priebežne pracovať. Predpokladám, že spracovaný PHSR by
mohol byť v októbri. Starosta vysvetlil poslancom že nateraz potreboval len ich súhlas, že
súhlasia so zadaním spracovania PHSR. Ale keďže neschválili rozpočet, hlasovanie sa
stalo bezpredmetným
Zapisovateľka prečítala uznesenie. K bodu č.6 – Schválenie plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Laškovce - Uznesenie č.100/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

•

Berie na vedomie:

potrebu vypracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Obec
Laškovce na roky 2021 – 2027.
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.100/2021
Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Bak, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: Matúš Kudráč
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Obce Laškovce bolo prijaté.
•

Súhlas zastupiteľstva so zapojením sa do výzvy MOPS

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že 9.6.2021 bola vyhlásená výzva na zriadenie MOPS. Po
preštudovaní výzvy bolo zistené, že Obec Laškovce nie je oprávnená zapojiť sa do
vyhlásenej výzvy. Oprávnenými žiadateľmi sú len obce, ktoré už majú zriadené MOPS,
pretože peniaze z projektu sú vyčerpané, len dodatočne sa našli peniaze, aby sa
pokračovalo aspoň v tých obciach, kde to bežalo aj doteraz. Z toho dôvodu sa starosta
rozhodol využil možnosť, ktorú mu ponúkol úrad práce na zamestnanie občanov či už na
MOPS alebo na ochranu životného prostredia alebo na prevenciu pred povodňami.
Možnosť zamestnať určitý počet občanov je daná na 9 mesiacov. Spoluúčasť obce na
projekte je 5%. Starosta podal žiadosť na zamestnanie 10 občanov. Starosta informoval
poslancov, že nevie, koľkých uchádzačov mu úrad práce povolí zamestnanosť. Starosta
sľúbil, že o výsledku rokovania s úradom práce bude poslancov informovať. Tí, ktorí
prejdú schvaľovacím konaním by dostávali minimálnu mzdu, čo predstavuje aj s odvodmi
zamestnávateľa celkovú cenu práce 842 Eur. Z toho 5% + stravné lístky je na jedného
človeka 565 Eur na rok. Pri desiatich je to 5652 Eur na rok. Preto starosta pôvodne chcel,
aby sa v rozpočte presunuli peniaze vyčlenené na vyčistenie kanála na túto spoluúčasť,
teda na mzdy. Kanál by vyčistili títo pracovníci. Ale keďže poslanci rozpočet neschválili
vôbec, nemá zmysel ani hlasovať o tomto bode, lebo obec sa počas rozpočtového
provizória nemôže zapojiť do projektu. Poslanci namietali, že MOPS chcú aj bez
rozpočtu. Preto zapisovateľka prečítala uznesenie. K bodu č.7 – Súhlas zastupiteľstva
so zapojením sa do výzvy MOPS - Uznesenie č.101/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

•

Berie na vedomie:

zapojenie sa do výzvy z úradu práce do projekt CnTP3. .
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.101/2021
Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Bak, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: Matúš Kudráč
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Súhlas zastupiteľstva so zapojením sa do výzvy MOPS
č. 101/2021 bolo prijaté.
•

Oznámenie o menovaní zástupcu starostu
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta poslancom oznámil, že vzhľadom na to, že od 18.5.2021 nemá svojho zástupcu,
lebo Peter Miker sa vzdal poslaneckého mandátu a tým pádom mu zanikol aj post
zástupcu starostu, za svojho zástupcu od 16.6.2021 vymenoval Miroslava Kozára.
Mesačnú odmena zástupcu, ktorú mu stanovil, bude 70 Eur mesačne v hrubom, čo je
približne 50 Eur v čistom.

Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.8 – Oznámenie o menovaní zástupcu
starostu - Uznesenie č.102/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

•

Berie na vedomie:

Ustanovenie Miroslava Kozára za zástupcu starostu.
Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: Miroslav Kozár
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Oznámenie o menovaní zástupcu starostu č.102/2021
bolo prijaté.
•

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu na nácvik hudobnej skupiny
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že hudobná skupina pôsobiaca v Laškovciach, žiadala obec
Laškovce o povolenie vykonávať nácvik hudby v kultúrnom dome. Na oplátku by táto
hudobná skupina mohla hrať na akciách organizovaných obcou Laškovce bez honoráru.
S hudobnou skupinou by sa uzatvorila zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu.
Podobnú zmluvu mala obec uzavretú aj s klubom mladých, ktorí platili 10 Eur mesačne. Cenu
za prenájom KD nechal starosta na rozhodnutí poslancov. Požiadal preto poslancov o nejaký
návrh berúc do úvahy spotrebu elektriny a plynu počas zimných mesiacov. Poslanec Milan
Mihaľo oponoval, že on nebude dodatočne schvaľovať niečo, čo sa už realizuje a skupina už
bola nacvičovať hudbu v kultúrnom dome. Poslanec Miroslav Bak vyjadril svoj názor, že
kultúrny dom má slúžiť potrebám obce pri organizovaní kultúrnych akcií. Takto sa kultúrny
dom, ktorý bude bez adekvátneho dozoru veľmi rýchlo zničí. Ostatní poslanci nemali
námietky voči prenájmu kultúrneho domu na nácvik hudby. Poslanec Miroslav Kozár navrhol
poskytnúť im kultúrny dom bezodplatne s tým, že ak obec bude organizovať kultúrne akcie
pre svojich občanov, budú hrať na týchto akciách bez honoráru.
Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.9 – Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho
domu na nácvik hudobnej skupiny - Uznesenie č.103/2021
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

•

Schvaľuje

Zmluvu o prenájme kultúrneho domu na nácvik hudby a stanovuje cenu prenájmu
0 Eur mesačne.

Hlasovanie:
Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo,
Proti: Miroslav Bak
Zdržal sa: Milan Mihaľo
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 103/2021 - Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho
domu na nácvik hudobnej skupiny bolo prijaté.
•

Rôzne
• Schválenie odstúpenia zo Školského úradu Trhovište a pričlenenie k
Školskému úradu Vinné
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta vysvetlil poslancom, že v súvislosti s množstvom otázok, ktoré bolo
potrebné zodpovedať ohľadom zriaďovania MŠ ako i oblasti ZŠ sa obecný úrad
obracal na pracovníčky Školského úradu Vinné, koré sa tejto problematike venujú.
Veľmi ocenil ich ochotu prístupu a preto sa rozhodol, že bude lepšie, ak bude
Obec Laškovce súčasťou tejto organizácie, aby nám aktuálne informácie v oblasti
školstva boli zasielané priebežne. Nikto z poslancov nemal pripomienky, preto
zapisovateĺka prečítala k bodu č.10.1 uznesenie č. 104/2021

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

•

Schvaľuje :
•

odčlenenie Obce Laškovce od spoločného obecného úradu - školského
úradu so sídlom v Trhovištiach k 31.12.2021

•

na základe dohody v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pričlenenie obce Laškovce od 1. 1.
2022 k Spoločnému školskému úradu so sídlom vo Vinnom.

Spoločný obecný úrad – Spoločný školský úrad vo Vinnom zabezpečí obci Laškovce,
na základe zmluvného vzťahu, odborné činnosti v oblasti školstva - pre prenesené
a originálne kompetencie jeho odbornými zamestnancami podľa prílohy smernice
MŠVVaŠ SR č. 34/2014 v znení neskorších zmien, ktorou sa určuje postup okresného
úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní
odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Bak, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo,
Milan Mihaľo,
Proti: -/-

Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie o Schválenie odstúpenia zo Školského úradu Trhovište a
pričlenenie k Školskému úradu Vinné č. 104/2021 bolo prijaté.
•

Voľba hlavného kontrolóra/ky obce Laškovce
Predkladateľ: Milan Mihaľo – poslanec OZ
Poslanec Milan Mihaľo navrhol zaoberať sa vypísaním termínu voľby hlavného
kontrolóra Obce Laškovce. Starosta mu vysvetlil, že po porade s právnikom
dospeli k záveru, že zákon 73/2020, ktorý sa zaoberá funkčným obdobím hlavného
kontrolóra počas COVID obdobia je schválený v takom znení, že funkčné obdobie
súčasnej hlavnej kontrolórky naďalej trvá z dôvodu neskončenia krízovej situácie,
hoci núdzový stav už skončil. Poslanci nemali námietky, preto sa o tomto bode
viac nediskutovalo.

•

Vyčistenie priekop
Predkladateľ Milan Mihaľo poslanec OZ
Poslanec Milan Mihaľo žiadal, aby sa pokračovalo v riešení prehĺbenia a
vyčistenia priekop v rómskej osade pozdĺž hlavnej cesty. Na minulom
zastupiteľstve bola obecnému úradu daná úloha preveriť ceny kociek na vyplnenie
priekop.
Starosta poslancov informoval, že ceny si preveroval, / 2m žľab =100 €, 1m
žľab=50€, malý žľab / 17,5cmx50cmx15cm/= 6 €, ale keďže nie je schválený
rozpočet, práce sa nemôžu vykonať. O tomto bode sa preto už nehlasovalo.

•

•

Diskusia
• Starosta informoval poslancov, že Obec Laškovce uzatvorila s Nadáciou EPH
zmluvu, na základe ktorej poskytne obci Nadácia EPH dotáciu 1000 Eur na
zakúpenie kontajnerov. Starosta navrhol zakúpiť za tieto peniaze kontajnery na
kuchynský odpad. Poslanec Bak navrhol zakúpiť kontajnery na triedený odpad/
plasty, papier, tetra pak/.
• Prítomný Martin Kešeĺ apeloval na starostu, že treba zaviesť poriadok so psami,
aby nebehali voľne po obci. Starosta mu odpovedal, že aj keď zabezpečí odchyt,
občania psov nechcú dať.
• Poslanec Miroslav Bak požiadal starostu, aby sledoval situáciu v obci u mládeže,
ktorí sa nadmieru venujú alkoholu. Podotkol, že ide o maloletú mládež, preto treba
vyzvať rodičov aj prostredníctvom obecného úradu, aby si svoje deti ustrážili.

Záver
Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

.......................................................
starosta obce
Marek Miker

Overovatelia zápisnice:
Martin Mihaľo
Matúš Kudráč
Zapísala:
Ing. Jana Krajňaková
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