Zápisnica
č. 19
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa
11.12.2020 o 18.00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie zmluvy o zapojení sa do projektu obstarania kompostérov
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 7 poslancov OZ na dnešnom zasadnutí sú
prítomní 7 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: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko
Mihaľo, Milan Mihaľo, Peter Miker
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková - pracovníčka obce, Radko Miker
Neprítomní: -/Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu,
že nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky, dal hlasovať za navrhnutý program
rokovania obecného zastupiteľstva:
Za hlasovali: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo,
Milan Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/-

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Predkladateľ: Marek Miker - starosta
Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková
Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Kozár
Viktor Fliťár
•

Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: Marek Miker - starosta obce

•

Starosta oboznámil poslancov, že v rómskej osade boli vykonané práce na umiestnenie
solárnych svietidiel. Miesto ich osadenia je ošetrené podpísanou zmluvou s vlastníkom
parcely. Poslanec Milan Mihaľo sa ohradil, že osadenie svietidiel nebolo schválené
obecným zastupiteľstvom a preto sa obecné zastupiteľstvo od tejto akcie dištancuje.
Starosta poslancom oznámil, že konal v čo najlepšom záujme občanov, ktorí ho
prosili, aby im vyšiel v ústrety a zabezpečil osvetlenie. Vzhľadom na vlastnícke
vzťahy k pozemkom, nemožnosti zabezpečiť osvetlenie z verejnej siete, sa mu toto
riešenie zdalo ako najvhodnejšie. Zároveň poslancom oznámil, že všetky svetlá boli
kupované na faktúru cez internet. Faktúra je zverejnená na web stránke obce. Svetlá
stáli cca 400 € a preto nepotreboval ich súhlas. Osadené boli pracovníkmi menších
obecných služieb.
Starosta oboznámil poslancov, že Obci Laškovce bol schválený nenávratný finančný
príspevok v sume 502.588,27 € na výstavbu MŠ. Spoluúčasť obce pri projekte
výstavby MŠ je 26.452,01 € (čo je 5%) z celkových oprávnených výdavkov stavby.
K tomu treba pripočítať ešte 26.400 € na stavebné práce na vybudovanie miestnosti
1.24 ktoré neboli akceptované v rámci projektu, lebo sú bežnou súčasťou školy,
elektromontážne práce a kotolňu, kde cenu kotolne a elektromontážnych prác ešte
nemáme a výdavky na to nie sú oprávnenými výdavkami v rámci projektu. Spolu dá
obec na stavebné práce MŠ z vlastných prostriedkov 52.852,01. Spolu s kotolňou
a elektromontážnymi prácami – odhadujeme výdavky obce na cca 85.000 €. Niektorí
poslanci mali pripomienky, či je škôlka potrebná, že to bude stáť veľa peňazí. Starosta
im vysvetlil, že od 1.9.2021 je škôlka povinná pre deti od 5 rokov a obec musí
zabezpečiť, kam deti z Laškoviec umiestni. Ľahko sa môže stať, že susedné obce nám
nebudú môcť vyjsť v ústrety pre naplnenosť škôlok. Je preto potrebné začať
s výstavbou a riešiť tento problém do budúcnosti. Počet detí v Laškovciach má
stúpajúcu tendenciu. Zároveň starosta povedal, že je to len informácia o tom, že obci
budú poskytnuté prostriedky na výstavbu. Ešte nás čaká verejné obstarávanie na
zhotoviteľa stavby atď.

•

Zapisovateľka prečítala K bodu č.3 – Kontrola plnenia uznesení – Návrh uznesenie č.96
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.96

Hlasovanie:
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: Viktor Fliťár, Matúš Kudráč
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 96 bolo prijaté.
• Schválenie zmluvy o zapojení sa do projektu obstarania kompostérov
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta vysvetlil poslancom, že od 1.1.2021 je povinný separovaný zber kuchynského
odpadu. Najlacnejším spôsobom likvidácie kuchynského odpadu je jeho likvidovanie na
mieste, kde vzniká. Likvidáciou kuchynského odpadu v kompostéroch by občania mohli
využiť tento kompost v záhradách. Obci bola ponúknutá aj možnosť zaobstarať
kompostéry pre jednotlivé domácnosti formou projektu. Spracovanie projektu spolu
s povinnou spoluúčasťou na projekte vo výške 5 % by obec stálo cca 1.500 €. Obec by
získala asi 150 kompostérov v celkovej hodnote cca 9.000 €. Kompostéry by sa potom
ľuďom rozdali bezodplatne. Starosta sa pýtal poslancov, či súhlasia s tým aby sa obec
zapojila do projektu. Starosta pripomenul poslancom, že uzávierka výzvy je v utorok,
15.12.2020, preto treba konať urýchlene aj cez víkend. Veľkosť objemu kompostérov
môžu poslanci ešte zmeniť. Poslanec Viktor Fliťar namietal, že pri kompostéroch sa budú
zhromažďovať potkany a že niektorí občania nemajú ani kde dať tieto kompostéry, lebo
majú domy postavené blízko pri sebe. Na to im starosta povedal, že nemôžu pozerať len
na niektorých občanov, že zvolení poslanci majú zastupovať všetkých občanov a tí ostaní
si môžu umiestniť kompostér vo svojich záhradách. Tam, kde je problém s umiestnením
kompostéra, bude obec nápomocná pri hľadaní riešenia.
Zapisovateľka prečítala K bodu č.4 – Schválenie zmluvy o zapojení sa do projektu
obstarania kompostérov - Uznesenie č.97
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
v súlade § 11 ods.4 písm.b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na § 17 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
•

Schvaľuje

Zmluvu o zapojení sa do projektu obstarania kompostérov 2020
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenie č.97
Hlasovanie:
Za: Miroslav Kozár, Peter Miker
Proti: Matúš Kudráč
Zdržal sa: Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 97 nebolo prijaté.
•

Rôzne

•

Diskusia

•

•

•

Poslanec Matúš Kudráč sa pýtal starostu, prečo nebola asfaltová drť na vyplnenie dier
na prístupových cestách daný aj občanom, ktorí žijú pri železnici. Že aj oni sú riadni
daňoví poplatníci a nie sú im poskytované také služby ako ostatným občanom.
Starosta mu vysvetlil, že asfaltovú drť nezabezpečoval obecný úrad, že to bola jeho
iniciatíva ako občana nie ako starostu. Drť bola vysypaná na pozemku pri hlavnej
ceste a každý, kto potreboval, mohol si z nej zobrať. Šofér, ktorý doviezol drť nebol
ochotný ísť až k železnici, aby neuviazol v podmočenom teréne. A čo sa týka
daňových poplatníkov, tam je tiež potrebné selektovať, nakoľko reálny výber daní
z tejto lokality je príliš nízky a preto starosta poprosil poslancov, aby obecnému úradu
v tejto otázke pomohli.
Poslanec Matúš Kudráč sa pýtal starostu, prečo pracovný pomer hlavnej kontrolórky
stále trvá, keďže ju poslanci opätovne nezvolili na ďalšie obdobie. Starosta dal slovo
ekonómke Ing. Krajňakovej. Tá poslancom vysvetlila, že pracovný pomer bol hlavnej
kontrolórke predĺžený dodatkom, v ktorom sa postupuje podľa zákona 73/2020 a to až
do doby, kedy nebude zvolený nový hlavný/á kontrolór/ka. Ekonómka poslancom
vysvetlila, že obec sa v tejto otázke radila aj s obecným právnikom. Poslanec Milan
Mihaľo sa ohradil, že pracovný pomer hlavnej kontrolórky dajú na prešetrenie
prokuratúre. Na to im ekonómka obce odpovedala, že môžu. Má za to, že obec
postupovala správne, ale je ochotná akceptovať názor prokuratúry a v prípade potreby
urobiť nápravu.
Poslanec Martin Mihaľo sa starostu opýtal, prečo nebola akceptovaná petícia od
rodičov, na odvolanie asistenta školy, ktorú podpísalo cca 30 nespokojných rodičov.
Starosta mu vysvetlil, že prepustiť zamestnanca nemôže na základe petície od
občanov. Zákonník práce mu to neumožňuje. Na odvolanie musí mať právne
podklady, a preto čakal na závery vyšetrovania z polície. Tá incident uzatvorila s tým,
že nemá priameho svedka udalosti. Starosta závery policajného vyšetrovania
akceptoval a preto nekonal ďalej. Zároveň podotkol, že situáciu v škole monitoruje a
na to, aby sa predišlo podobným udalostiam sa v škole namontovali do tried kamery.
Vysvetlil, že on nevie nájsť iné riešenie, aby sa obec nedostala do súdneho sporu
o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru.

•

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

.......................................................
starosta obce
Marek Miker
Overovatelia zápisnice:
Miroslav Kozár

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

Viktor Fliťár

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

Zapísala:
Ing. Jana Krajňaková

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

