
Zápisnica 

č. 18 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 

23.10.2020 o 16.30  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

• Otvorenie 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

• Kontrola plnenia uznesení 

• Schválenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR 

• Zmena rozpočtu č.3 

• Schválenie inventarizačnej komisie 

• Voľba hlavnej kontrolórky obce Laškovce 

• Rôzne 

• Diskusia 
• 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 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. 
 

Prítomní: 

a/ starosta obce: Marek Miker 

b/ poslanci OZ: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo, Peter Miker   

c/ ostatní prítomní: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce Laškovce, Ing. Jana 

Krajňaková  - pracovníčka obce,  občania obce Laškovce 

Neprítomní: Viktor Fliťar, Martin Mihaľo,  
 

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: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, 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 

                                                                                            Radko Mihaľo 
 
 

• Kontrola plnenia uznesení 

          Predkladateľ: Marek Miker - starosta obce 
 

• Starosta oboznámil poslancov so stavom žiadosti o vybudovanie výdajného stojana na 

pitnú vodu. Informoval ich, že prijaté uznesenie z posledného zastupiteľstva bolo 

doplnené k žiadosti a teraz už obec len čaká, ako projekt posúdia na ministerstve a či 

nám bude schválený.  

• Starosta informoval poslancov o projekte výstavby materskej školy. Žiadosť bola 

podaná. V súčasnosti potrebujeme ešte doplniť do konca mesiaca právoplatné 

stavebné povolenie. Starosta informoval poslancov, že administratívnym veciam 

spojeným s výstavbou MŠ  sa venuje každý deň, že chodí do Michaloviec a urguje 

dotknuté strany aby sme to stihli. Kvôli súčasnej pandémii je to náročné, lebo kontakt 

s úradmi je obmedzený. Projektanti ešte boli vyzvaní z ministerstva na doloženie 

podrobnejšieho rozpočtu čo sa týka nábytkového vybavenia atď.... 
 

Nikto z poslancov nemal pripomienky.  
 

Zapisovateľka prečítala K bodu č.3 – Kontrola plnenia uznesení – Návrh uznesenie č.93 

 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

•      Berie na vedomie 

                       Kontrolu plnenia uznesení 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.93 
 

Hlasovanie:  

Za  hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Peter Miker 

Proti: -/- 

Zdržal sa: Milan Mihaľo 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 93 bolo prijaté.  
 

•  Schválenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

 Vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci prejavili opätovne zaradiť do rokovania obecného 

zastupiteľstva bod schválenia návratnej finančnej výpomoci pre obec kvôli výpadku 

podielových daní, starosta zaradil tento bod na opätovné prerokovanie. Tak ako na predošlom 

zastupiteľstve, aj na tomto zasadnutí informoval poslancov, že tak ako všetky samosprávy, tak 

aj Obec Laškovce prišla o príjmy pre pandémiu koronavírusu. Vláda preto vyhradila na 

https://www.webnoviny.sk/tag/koronavirus/


poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur.  Rozhodla sa tak 

kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. 

Finančná výpomoc sa poskytuje na základe žiadosti a súhlasu obecného zastupiteľstva, a 

to maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa 

prognózy MF SR z júna 2020. V prípade Obce Laškovce ide o výpadok 9.297 €.  

Pôžička má sedemročnú splatnosť v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá 

splátka sa uhrádza až v roku 2024. 

Starosta dal slovo aj ekonómke obce, ktorá poslancom situáciu okolo pôžičky vysvetlila 

a odporučila ju prijať aj vzhľadom na projekty, do ktorých sa obec zapája a vyžaduje sa 

spoluúčasť obce. Obec by tak vlastné ušetrené peniaze mohla použiť práve sa spoluúčasť 

pri pripravovaných projektoch. Ekonómka podotkla, že rozhodnutie je len a len na 

poslancoch a informovala poslancov aj o zostatkoch na účtoch obce, ktoré sú pomerne 

nízke. Starosta túto informáciu potvrdil, nakoľko sám sleduje pohyb finančných 

prostriedkoch na účtoch obce online. Poslanec  Matúš Kudráč sa vyjadril, že obec zle 

hospodári a mala by viac šetriť.  

Nikto ďalší z poslancov sa k predmetnému bodu návratnej finančnej výpomoci nevyjadril.  
 

Zapisovateľka prečítala  K bodu č.4 – Schválenie návratnej finančnej výpomoci z MF SR - 

Uznesenie č.94 

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 
 

• Berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržiavaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania 

• Konštatuje 

Že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru ( návratných zdrojov financovania ) 

• Schvaľuje 

• Prijatie návratných zdrojov financovania v celkovej výške 9200 € na 

úhradu bežných výdavkov v roku 2020 s ročnými splátkami vo výške 2300 

€ 

Starosta  dal hlasovať za návrh uznesenie č.94 
 

Hlasovanie:  

Za: Miroslav Kozár, Peter Miker   

Proti: Radko Mihaľo, Matúš Kudráč 

Zdržal sa: Milan Mihaľo 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 94 nebolo prijaté.  
 

5.Zmena rozpočtu č.3 

Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce  
 



Starosta dal slovo ekonómke, ktorá poslancov informovala o zmenách v rozpočte tak na 

strane príjmov ako i výdavkov. Podrobný rozpis položiek mali poslanci v spisoch pred 

sebou.  
 
 

  

Celkové príjmy by sa navýšili o 56.103 € a to o vrátené odvody zo sociálnej poisťovne za 
mesiac 4/2020 ktoré boli odpustené v súvislosti s pandémiou COVID19 v sume 4.090 €, 

zvýšením normatívnych a nenormatívnych prostriedkov v základnej škole v sume 44.349 

€, prostriedky na výdavky pre ZŠ v súvislosti s pandémiou v sume 3.285 €, na učebnice 

v sume 173 €, sociálne znevýhodnené prostredie v sume 100 €, na asistentov v sume 

4.064 € a poplatkov za predaj služieb OcU 42 €. 

Celkové výdavky by sa zvýšili o 55.705 €. Zmeny by sa týkali preúčtovania výdavkov 

v súvislosti s pandémiou na kapitolu 0220, navýšením výdavkov na všeobecné služby pre 

OcU v sume 5000 €, všeobecné služby v rámci aktivačnej činnosti v sume 1.000 €, 

stravovanie 700 €, platy v ZŠ  44.349 €, všeobecný materiál pre ZŠ v sume 1.400 €, 

učebnice v sume 2.261 €, plat v ŠJ 1.500 €, vyplácanie osobitného príjemcu v sume 900 €, 

zúčtovanie šporákov z kapitálovej dotácie EPH v sume 572 €, zúčtovanie šporákov 

z bežnej dotácie EPH v sume 428 €, všeobecné služby v ZŠ v sume 478 € atď. Podrobný 

rozpis položiek mali poslanci v svojich spisoch.  

Ekonómka sa opýtala poslancov, či majú nejaké otázky k jednotlivým zmenám v 

položkách v rozpočte.  

Nikto z poslancov nemal žiadne otázky k predloženým zmenám v rozpočte.  

Následne zapisovateľka prečítala K bodu č.5 – Zmena rozpočtu č.3 -  Návrh uznesenia 

č. 94 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

• Schvaľuje   

Zmenu rozpočtu č. 3  
 

. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.94 
 

Hlasovanie:  

Za: Miroslav Kozár, Peter Miker   

Proti: -/- 

Zdržal sa: Matúš Kudráč, Milan Mihaľ, Radko Mihaľo 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 94 nebolo prijaté.  
 

Ekonómka sa opýtala poslancov, prečo zmenu rozpočtu neschválili, aké majú k zmene 

rozpočtu výhrady. Na to jej poslanec Milan Mihaľo odpovedal, že poslanci jej nemusia na to 

odpovedať. Jednoducho sa tak rozhodli. Na to im ekonómka vysvetlila, že bolo by dobré aby 

to povedali, lebo potom nevie, kde je problém, ktorá položka v rozpočte je problémom. 

Poslanec Milan Mihaľo trval na svojom a neodpovedal.   
 

  

• Schválenie inventarizačnej komisie 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 



 

Starosta informoval poslancov, že sa blíži koniec roka a k uzavretiu roka je potrebné vykonať 

inventarizáciu majetku obce. Komisia pre inventarizáciu by mala byť minimálne trojčlenná. 

Starosta navrhol, aby bola zložená z 2 zamestnancov obce, jedného zamestnanca ZŠ  

a jedného poslanca.  Predsedom komisie by mal byť poslanec OZ, preto starosta navrhol 

Radka Mihaľa. 

Zo zamestnancov starosta navrhol p. Ing. Krajňakovú a p. Hajníkovú pre OcU a Mgr. 

Tongeľa pre ZŠ.  Starosta navrhol aj zloženie likvidačnej komisie pre vyradenie nepotrebného 

majetku. Poslanci navrhli, aby členmi likvidačnej komisie boli všetci poslanci.  

  

Zapisovateľku prečítala uznesenie. K bodu č.6 – Schválenie  členov inventarizačnej komisie   

- Uznesenie č.94 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

• Schvaľuje  
 

a/ Inventarizačnú komisiu pre vykonanie inventarizácie k 31.12.2020 v zložení:  

• Mgr. Viliam Tongeľ 

• Ing. Jana Krajňaková 

• Anna Hajníková 

• Radko Mihaľo 
 

      b/ Likvidačnú komisiu pre vyradenie majetku z inventarizácie k 31.12.2020 v 

zložení:  

•  Viktor Fliťar 

•  Miroslav Kozár 

•  Matúš Kudráč 

•  Martin Mihaľo 

•  Milan Mihaľo 

•  Radko Mihaľo 

•  Peter Miker 

.  
 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.94 
 

Hlasovanie:  

Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker   

Proti: -/- 

Zdržal sa: -/- 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 94 bolo prijaté.  
 

 

7.     Voľba hlavnej kontrolórky obce Laškovce 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta skonštatoval, že prvé kolo výberového konania, do  ktorého sa prihlásili dve 

uchádzačky sa neuskutočnilo pre neúčasť poslancov. Do druhého kola výberového konania 

o miesto hlavnej kontrolórky obce Laškovce sa prihlásila len jedna uchádzačka a to súčasná 

hlavná kontrolórka - Marta Mišková. Starosta dal poslancom na výber, či chcú voliť hlavnú 

kontrolórku tajným hlasovaním alebo verejne. Poslanci si zvolili verejné hlasovanie. Hlavná 



kontrolórka a zapisovateľka neboli prítomné pri rozhodovaní o zvolení hlavnej kontrolórky. 

Po voľbe hlavnej kontrolórky si starosta pozval zapisovateľku aj uchádzačku o miesto hlavnej 

kontrolórky Martu Miškovú do rokovacej miestnosti, kde bolo skonštatované, že hlavná 

kontrolórka zvolená nebola.  
 

Hlasovanie za zvolenie hlavnej kontrolórky Marty Miškovej :  

Za: Miroslav Kozár, Peter Miker   

Proti: Matúš Kudráč, Radko Mihaľo 

Zdržal sa: Milan Mihaľo 
 
 

Tým, že hlavná kontrolórka zvolená nebola, poslanci určili nový termín výberového konania 

hlavnej kontrolórky, a to na deň 27.11.2020 s uzávierkou podávania prihlášok na deň 

10.11.2020 do 15.00 hod.   
 

Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia č.95 k bodu č.7 – Vyhlásenie voľby hlavného 

kontrolóra obce Laškovce - Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 
 

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov svojím uznesením číslo  91/2020  zo dňa 25.9.2020 
 

Vyhlasuje 
 

voľbu hlavného kontrolóra obce Laškovce  s pracovným úväzkom v trvaní 6 hodín týždenne v 

zmysle ustanovení podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra  a náležitosti 

prihlášky a to na deň  27.11. 2020. 

 
 

Hlasovanie:  

Za: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker   

Proti: -/- 

Zdržal sa: -/- 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 95 bolo prijaté.  

      
 

• Rôzne 
 

• Diskusia  

• Starosta informoval poslancov, že obec sa pripravuje na hromadné testovanie a úlohy 

s tým spojené. / Zabezpečenie materiálu, ochranných pomôcok a priestorov, atď.../  

• Starosta tiež informoval poslancov, že v súčasnosti prebieha aj sčítavanie domov 

a bytov. Pracovníčky obecného úradu asi budú chodiť aj po dedine a monitorovať 

domy, lebo do sčítania je potrebné uviesť aj či bol dom rekonštruovaný a v ktorom 

roku a takéto dáta obec nemá.  

• Starosta informoval poslancov, že od 1.1.2021, je obec povinná zaviesť v obci zber 

kuchynského odpadu, alebo budú obyvatelia znehodnocovať kuchynský odpad vo 

vlastných kompostéroch. Starosta ďalej povedal, že problematike odpadu v obci sa 

ešte budú poslanci venovať na decembrovom zastupiteľstve. Teraz obec zisťuje, či 

ľudia majú vlastné kompostéry, či im ich má zabezpečiť obec od spoločnosti FURA 



s.r.o. za poplatok 60 €. Starosta informoval poslancov, že keby sa uskutočňoval 

vedierkový zber kuchynského odpadu, bolo by to finančne príliš nákladné. Zároveň 

starosta podotkol, že bude potrebné tiež upraviť poplatok za zber komunálneho 

odpadu, lebo ho máme strašne nízky a vôbec nepostačuje na pokrytie nákladov na zber 

odpadu. Zároveň budeme musieť porozmýšľať, čo s neplatičmi za zber odpadu, lebo 

sa nám veľmi navýšili pohľadávky na daniach a poplatkoch a auditorka bude 

vyžadovať nejaké riešenie toho stavu.  

• Poslanec Milan Mihaľo sa pýtal starostu, ako vyriešil problém s asistentom školy, kde 

bola zo strany rodičov podaná petícia na jeho odvolanie. Pýtal sa, prečo starosta 

nerešpektoval petíciu na odvolanie asistenta školy. Starosta mu odpovedal, že asistenta 

školy nemôže odvolať na základe petície podanej rodičmi žiakov. Pracovnoprávne 

vzťahy sa musia riešiť len v súlade so zákonníkom práce. V tejto veci prebieha 

šetrenie zo strany polície. Starosta sa vyjadril, že si počká na závery šetrenia a potom 

vyvodí dôsledky. Poslanec Milan Mihaľo nebol spokojný s odpoveďou a žiadal, aby 

starosta postavil asistenta mimo službu až do vyriešenia prípadu. Starosta mu 

oponoval, že na to nemá oporu v zákone a s asistentom už o dobrovoľnom odchode 

komunikoval. Zatiaľ však nemá od neho odpoveď.   

• Poslanec Milan Mihaľo sa tiež informoval ohľadom cesty k rómskej osade,v akom 

štádiu je to. Starosta mu odpovedal, že cesta sa stále rieši. Aj tento týždeň starosta 

o ceste rokoval s JUDr. Baťalíkom, ale nie je to jednoduché.  
 

 

• Z á v e r 

            Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 
 
 
 
 

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

                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                             Marek Miker 
 

Overovatelia zápisnice: 
 
 

Miroslav Kozár                               ........................................... 
 

Radko Mihaľo                            ........................................... 
 
 

Zapísala: 

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


