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Zápisnica 

č. 29 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 29.7.2022 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. Projekt výstavby materskej školy v Laškovciach – verejné obstarávanie 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. 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 Fliťar, 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: Viktor Fliťar 
                                                                                                Radko Mihaľo 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Oboznámil tiež poslancov s 
tým, že dňa 29.7.2022 hlavná kontrolórka Marta Mišková doručila do podateľne  obecného úradu 
list, kde sa vzdáva funkcie hlavnej kontrolórky. Starosta preto navrhol doplniť do bodu Rôzne 
vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra a stanovenie výšky jeho úväzku.   
Starosta dal hlasovať za pôvodný navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  



2 
 

 
 
 
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: -/-  
Proti: Miroslav Bak, Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Zdržal sa: -/- 
Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program zasadnutia obecného zatsupiteľstva, ktorý by 
sa týkal voľby nového hlavného kontrolóra.  
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že navrhnutý rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva bol 
schválený. 

 
 

4. Projekt výstavby materskej školy v Laškovciach – verejné obstarávanie 
      Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

    
 

Starosta opätovne oboznámil poslancov so stavom verejného obstarávania na materskú škôlku, že  
prebieha verejné obstarávanie na stavebné práce.   

Otázka však je, či pokračovať vo verejnom obstarávaní a teda aj zaplatiť službu verejného 
obstarávania pani Kopčákovej. / časť, to čo už urobila predsa sa len zaplatí ale nie celé./ Nevieme 
totiž ako dlho bude prebiehať kontrola na ministerstve a či to firma ktorá vyhrá dokáže postaviť 
a skolaudovať do 31.12.2023. Samotná stavba by trvala max. 9 mesiacov. Tu by obci hrozilo, že 
nám ministerstvo peniaze nepreplatí a obec sa nadmerne zadĺži ak to nestihneme.   

Alebo odstúpime od projektu a počkáme na novú výzvu z plánu obnovy, ktorá má prísť ale ešte 
nikto nevie kedy presne a za akých podmienok. Tam by mohla byť aj lepšie nastavená cena stavby, 
keďže materiály idú cenovo stále nahor.  

Starosta povedal poslancom, že nič nie je isté, ale súčasné podmienky výstavby sú už pre obec 
neúnosné a obec by sa mohla dostať do nútenej správy.  

Poslanec Miroslav Bak vyjadril svoj názor, už na poslednom zastupiteľstve, že on je proti 
pokračovaniu vo verejnom obstarávaní a aj samotnej výstavbe. Uvedomuje si potrebu výstavby ma-
terskej školy ale tiež treba myslieť na to, či to taká malá obec ako je Laškovce zvládne. Ostatní 
poslanci tiež súhlasili s jeho názorom a zadali úlohi starostovi obce, aby hľadal vhodný dom, ktorý 
by mohla obec kúpiť a prestavať na materskú školu.   

Starosta požiadal zapisovateĺku aby prečítala uznesenie K bodu č.4 – Projekt výstavby materskej 
školy v Laškovciach – verejné obstarávanie -  Uznesenie č.119 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

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

I.   S ch v a ľ u j e  :      
  Ukončenie verejného obstarávania projektu výstavby materskej školy v Laškovciach  
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II. S ch v a ľ u j e : 
Odstúpenie od zmluvy s ministerstvom vnútra o poskytnutí NFP na výstavbu materskej školy 
Laškovce 
 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.119 

 

Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Miroslav Bak, Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, 
Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 119/2022 bolo prijaté. 
 

 
5. Rôzne 

5.1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra / hlavnej kontrolórky 

            Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
          
    Starosta informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka sa ku dňu 31.7.2022 
písomne vzdala funkcie hlavnej kontrolórky zo zdravotných dôvodov.  
V súlade s ustanovením § 18a ods.2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov musí miestne zastupiteľstvo vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra 
obce. Starosta poslancov informoval, že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať 
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom  úrade. Na 
zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 
Starosta navrhol termín na podávanie prihlášok do výberového konania do 24.8.2022 a voľbu 
hlavného kontrolóra na deň 7.9.2022. Poslanci s tým súhlasili.  
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5.1. – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Laškovce  Uznesenie č.120 
 

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 

       Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky Marty Miškovej k 31.7.2022.  
 
a v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov svojím uznesením číslo  120/2022  zo dňa 29.7.2022 
 

II.  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  7.9. 2022. 
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Starosta dal hlasovať za uznesenie č.120 

Hlasovanie:  

Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo, Matúš 
Kudráč  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
  Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 120/2022 o vyhlásení voľby hlavnej kontrolórky bolo 
prijaté. 

 

3. Diskusia 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Marek Miker 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Radko Mihaľo                         ........................................... 
 
 
Viktor Fliťar                       …………………………… 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


