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Zápisnica 
č. 27 

 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 27.6.2022 o 
18.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 a návrh záverečného 

účtu za rok 2021 
5. Prerokovanie otváracích hodín prevádzky rýchleho občerstvenia  
6. Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí - Stanovenie úväzku starostu, určenie počtu 

poslancov, určenie volebných obvodov 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. 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 4 
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 Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: Miroslav bak, Viktor Fliťár, Milan Mihaľo 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Kozár 
                                                                                                Radko Mihaľo 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu Miroslav 
Kozár navrhol doplniť do bodu Rôzne : Zmenu rozpočtu č. 4  - presun prostriedkov z rezervného 
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fondu na kúpu umývačky riadu do kultúrneho domu a navýšenie výdavkovej položky bežných 
finančných prostriedkov na vybavenie kuchyne v kultúnom dome inventárom / taniere…. / Poslanci 
nemali výhrady, preto starosta dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného 
zastupiteľstva:  
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: -/- 
Proti: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Zdržal sa: -/- 
 
 
Starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 
 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 a návrh 
záverečného účtu za rok 2021 

      Predkladateľ: Ing. Kraj ňaková – ekonómka obce 
   Ekonómka obce prečítala poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky ako aj návrh 
záverečného účtu za rok 2021. Poslanci ho dostali aj v písomnej forme spolu s pozvánkou.  
Ekonómka im vysvetlila, že ide o rozbor finančného hospodárenia obce za rok 2021 

   Nikto z poslancov nemal pripomienky, preto zapisovateľka prečítala uznesenie 
 

    K bodu č.4 – Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 a návrh 
záverečného účtu za rok 2021 -  Uznesenie č.115 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
I.   Berie  na vedomie:   
       a)   stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu záverečnému účtu obce za rok 2021       
II.  S ch v á ľ u j e  :      

a)  záverečný účet obce Laškovce za rok 2021 
     b)  celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. 
     c)  Prebytok rozpočtu v sume 3369,90 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 17943,70 eur je takto zistený schodok rozpočtu  v sume    
           21312,79 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  45.319,33 Eur   použiť na : 

- vysporiadanie schodku rozpočtu ................................................... v sume     21.312,79 eur 
         -  na  tvorbu rezervného  fondu.......................................................  v sume      24.006,54 eur. 
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Starosta dal hlasovať za uznesenie č.115 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 115/2022 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 
záverečného účtu za rok 2021 a návrh záverečného účtu za rok 2021 bolo prijaté. 

 
 

5. Prerokovanie otváracích hodín prevádzky rýchleho občerstvenia 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta oboznámil poslancov, že na obecný úrad v Laškovciach bolo doručené oznámenie 
o otváracích hodinách prevádzkarne rýchleho občerstvenia do 24.00 hod. Starosta požiadal 
poslancov o vyjadrenie, či súhlasia s tak neskorým otváracím časom, či by obec nemala 
obmedziť otvárací čas do 22tej hodiny, kedy začína nočný kľud, aby v obci nevznikali 
nepokoje, aby sa predišlo sťažnostiam od občanov, atď... 
Poslanci sa vyjadrili, že otvárací čas obmedzovať nechcú a súhlasia s oznámením, ktoré podal 
podnikateľ na obecný úrad.  
 
Starosta požiadal  zapisovateľku, aby prečítala uznesenie K bodu č.5 – Prerokovanie 
otváracích hodín prevádzky rýchleho občerstvenia - Uznesenie č.116 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

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

I. Schvaľuje 

otváracie hodiny prevádzke rýchleho občerstvenia neobmedzene.   

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.116 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 116/2022 Prerokovanie otváracích hodín prevádzky 
rýchleho občerstvenia bolo prijaté. 
 
6. Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí - Stanovenie úväzku starostu, určenie 

počtu poslancov, určenie volebných obvodov  
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce  

 
Starosta oznámil poslancom, že ešte pre samotnými voľbami so samosprávy obcí je potrebné 
stanoviť, koľko poslancov bude v našej obci v novom volebnom období a aký bude úväzok 
nového starostu. Či bude vykonávať svoj mandát na 100 % alebo menej.  
Starosta poslancom pripomenul, že podľa počtu obyvateľov môže mať obec Laškovce 
minimálne 5 a maximálne 7 poslancov. Je na rozhodnutí poslancov, ako rozhodnú o ďalšom 
volebnom období. Poslanci chceli aby všetko zostalo tak ako doteraz.  
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      Zapisovateľka, prečítala uznesenie K bodu č.6 – Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí –  

      Stanovenie úväzku starostu, určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov Uznesenie  
      č.117 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

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

 

I.  Určuje 

Pre obec Laškovce jeden volebný obvod – Obvod č.1 

 

II.  Určuje 

v súlade s § 11 ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov v novom volebnom období 2022 – 
2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Laškovce v počte 7 poslan-
cov 

 

III.  Určuje 

v súlade s § 11 ods.4 písm.i/ zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v novom volebnom období  
2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Laškovce 1, to znamená v pl-
nom rozsahu.  

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.117 

Hlasovanie:  
Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 117/2022 Príprava volieb do orgánov samosprávy obcí - 
Stanovenie úväzku starostu, určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov bolo prijaté. 

  
          

7. Rôzne 
7.1.Zmena rozpočtu č. 4 

        Predkladateľ: Miroslav Kozár – zástupca starostu 
             
Zástupca starostu Miroslav Kozár podal poslancom návrh na rekonštrukciu umývacieho drezu v 
kuchyni kultúrneho domu a zakúpenie umývačky riadu. Argumentoval tým, že drez v kuchyni je 
nevyhovujúci, že veľké hrnce sa v ňom nedajú umývať. Podotkol, že aj inventár by trebalo obnoviť, 
pretože taniere sú už ošúchané a misky poobíjané. Ekonómka povedala poslancom, že bežné 
finančné prostrieky na tento rok  na takéto výdavky nie sú, jedine že by sa to financovalo z 
rezervného fondu ako kapitálová investícia. Zakúpila by sa teda umývačka riadu a drez. Taniere a 
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misky by sa zakúpili na budúci rok z bežných prostriedkov. Ekonómka upozornila tiež poslancov, 
že všetko bude treba upraviť aj v zmene rozpočtu, ktorú treba tým pádom schváliť. 
Poslanci súhlasili s použitím rezervného fondu na rekonštrukciu kuchyne a zakúpenie umývačky 
riadu.  
Zástupca starostu Miroslav Kozár navrhol, aby sa konal v našej obci tohto roku aj futbalový turnaj, 
ktorý sa 2 roky pre obmedzenia v súvislosti s COVID 19 nemohol konať. Na zabezpečenie turnaja / 
občerstvenie, ceny…/ by sa použili finančné prostriedky vo výške celkom 700 Eur, . Ekonómka 
upozornila, že aj tento výdavok treba zahrnúť do úpravy rozpočtu č. 4. Poslanci súhlasili.  
Miroslav Kozár navrhol, aby sa z rezervného fondu zafinancoval aj nový chodník na cintoríne. 
Nachádzal by sa v novej časti cintorína, kde sa osadzujú len náhrobné tabule, pretože pri súčasných 
chodníkoch už ni je miesto na pochovávanie. Poslanci súhlasili.  
 

             Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.7.1. – Zmena rozpočtu č. 4 - Uznesenie  
             č.118/2022 
 

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. 4 

           Starosta dal hlasovať za uznesenie č.118/2022 

          Hlasovanie:  
Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
  Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 118/2022 o Zmene rozpočtu č. 4 bolo prijaté. 

 

8. Diskusia 
8.1.  Prítomný občan Milan Kudráč sa pýtal starostu, kedy bude vyčistený kanál pri rómskej 

osade. Starosta mu odpovedal, že práve teraz prichádzajú na obecný úrad cenové ponuky na 
vyčistenie kanála. Predpokladá, že do konca augusta bude kanál vyčistený.  

8.2. Milan Kudráč pochválil nového zamestnanca starajúceho sa o dom smútku, že si svoju 
prácu vykonáva svedomito.  

8.3. Starosta oznámil poslancom, že do konca roka by chcel opraviť aj schody pred kultúrnym 
domom.  

 
 

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

 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Marek Miker 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
Miroslav Kozár                         ........................................... 
 
 
Radko Mihaľo                          …………………………… 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


