Zápisnica
č. 17
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa
25.09.2020 o 18.00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie prílohy k výzve Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
Oznámenie výsledku vyhodnotenia cenových ponúk na vyhotovenie projektovej
dokumentácie - Kanalizácia 2. stavba
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Laškovce
Prerokovanie kúpy pozemkov za účelom výstavby rodinných domov – znalecký
posudok
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 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: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
c/ ostatní prítomní: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce Laškovce, Ing. Jana
Krajňaková - pracovníčka obce, občania obce Laškovce
Neprítomní: MiroslavKozár, Milan Mihaľo,
Starosta prečítal pôvodný navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol
doplniť do programu rokovania obecného zastupiteľstva bod Prijatia bezúročnej pôžičky pre
Obec Laškovce na prekonanie výpadku podielových daní v roku 2020.
Poslanci s doplnením bodu súhlasili.
Starosta dal najprv hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného
zastupiteľstva:

Za hlasovali: -/Proti: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Zdržal sa: -/Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva .
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie prílohy k výzve Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
Oznámenie výsledku vyhodnotenia cenových ponúk na vyhotovenie projektovej
dokumentácie - Kanalizácia 2. stavba
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Laškovce
Prerokovanie kúpy pozemkov za účelom výstavby rodinných domov – znalecký
posudok
Schválenie prijatia pôžičky
Rôzne
Diskusia
Záver

•
•
•
•
•
•

Za hlasovali: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko 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: Viktor Fliťar
Radko Mihaľo
•

Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: Marek Miker - starosta obce

•

Vzhľadom k tomu, že niektorí poslanci sa už niekoľko krát nezúčastnili rokovania
obecného zastupiteľstva, starosta požiadal poslancov, aby tí, ktorí sa nezúčastnili
zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020, aby písomne oznámili obecnému úradu
dôvod ich neúčasti na zastupiteľstve. Aj do budúcna poslancov požiadal, aby ak sa
nebudú môcť zúčastniť zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby to písomne oznámili
obecnému úradu. V opačnom prípade do prezenčnej listiny bude zapísaná ich
neospravedlnená neúčasť. Nie uznášania schopné zasadnutie obecného zastupiteľstva je
problémom pri riadení obce a najmä pri príprave rozvojových projektov, pri ktorých sa
vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva. Taktiež je potrebné zvoliť hlavnú kontrolórku
obce, ktorá nemohla byť doposiaľ zvolená práve pre neúčasť poslancov na zasadnutí.

•

Starosta informoval poslancov, že čo sa týka úloh obecného úradu, obec si plní úlohy
priebežne. Na poslednom zastupiteľstve bola schválená firma Strechstav, ktorá mala
opravovať strechu na Dome smútku. Obec s firmou podpísala zmluvu o dielo. Práce na
oprave strechy Domu smútku boli začaté 17.8.2020. Práce na oprave strechy boli
zrealizované, faktúra vo výške 8.762,88 € uhradená.

•

Obec v rámci aktivačnej činnosti každý mesiac vyvezie jeden veľkoobjemový kontajner
komunálneho odpadu. Obec zakúpila jednu novú kosačku a ešte 2 kosačky by chcela
kúpiť. Náklady na ich zakúpenie a vývoz kontajnerov budú preplatené úradom práce
v zmysle dohody.

•

Iné úlohy obec nemala.
Nikto z poslancov nemal pripomienky.

Zapisovateľka prečítala K bodu č.3 – Kontrola plnenia uznesení – Návrh uznesenie č.88
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.88
Hlasovanie:
Za: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 88 bolo prijaté.
•

Schválenie prílohy k výzve Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že k projektu vybudovania výdajného stojana na pitnú vodu
v rámci výzvy Prístup k pitnej vode pre MRK potrebujeme schváliť nové uznesenie, nakoľko
v tom predchádzajúcom nám chýbala veta, že projekt vybudovania výdajného stojana je
v súlade s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a platným územným plánom
obce..
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je v súčasnosti schválený na roky 2014 – 2020. Pri
tejto príležitosti starosta oznámil poslancom, obec bude musieť zadať vypracovanie nového
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na ďalšie roky. Bez tohto plánu nie je možné
zapájať sa do výziev. Cena za spracovanie sa pohybuje okolo 1000 €.
Starosta informoval poslancov, že v pondelok, 28.9.2020, má dohodnuté stretnutie
s agentúrou, ktorá obci projekt vybudovania výdajného stojana na pitnú vodu pomáhala
spracovať a opravené uznesenie im má doložiť.
Nikto z poslancov nemal pripomienky, preto starosta dal slovo zapisovateľke aby prečítala
K bodu č.4 – Schválenie prílohy k výzve Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
– Návrh uznesenia č.89
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Súhlasí:

- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce ( ak obec má povinnosť mať vypracovanú
územnoplánovaciu dokumentáciu),
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1
- názov projektu: Prístup k pitnej vode pre MRK v obci Laškovce
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
- so zabezpečením finančných prostriedkov v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň so zabezpečením financovania prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenie č.89
Hlasovanie:
Za: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 89 bolo prijaté.
•

Oznámenie výsledku vyhodnotenia cenových ponúk na vyhotovenie projektovej
dokumentácie - Kanalizácia 2. stavba
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce

Starosta informoval poslancov, že obec urobila verejné obstarávanie na predloženie
projektovej dokumentácie stavby Kanalizácia – 2. stavba. Na základe predložených
cenových ponúk bol ako úspešný uchádzač vybraný pán Čižmár s cenovou ponukou
13.500 €. Neúspešnými uchádzačmi boli : 1. Ing. Božena Hamaďaková s cenou 17.040 a
2. JMP Projekty s.r.o. s cenou 16.680 €.
Obálky sa otvárali 18.9.2020 o 13,00 hod. za účasti členov výberovej komisie pre Verejné
obstarávanie: Marek Miker – starosta, Peter Miker – zástupca starostu a Ing. Jana
Krajňaková – ekonómka obce. Celý spis z verejného obstarávania mali poslanci
k nahliadnutiu. Starosta tiež informoval poslancov, že v utorok, 29.9. má dohodnuté
stretnutie s p. Čižmárom ohľadom podpísania zmluvy o dielo. Poslanci sa pýtali, či
v projektovej dokumentácii už bude naprojektovaná kanalizácia pre celú obec, na čo im
starosta odpovedal že áno.
Následne zapisovateľka prečítala K bodu č.5 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce Laškovce Návrh uznesenia č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Berie na vedomie

Výsledky verejného obstarávania, v ktorom ako úspešný uchádzač bol vybratý pán
Čižmár s cenovou ponukou 13.500 €

•

Súhlasí

S predloženým návrhom zmluvy o dielo: Vypracovanie projektovej dokumentácie
Kanalizácia – 2. stavba
•

Poveruje

starostu na podpísanie zmluvy o dielo podľa predloženého návrhu zmluvy.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.90
Hlasovanie:
Za: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 90 bolo prijaté.
•

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Laškovce

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta oznámil poslancom, že napriek opakovaným snahám, aj kvôli nie uznášania
schopnosti obecného zastupiteľstva, nemohla byť zvolená hlavná kontrolórka. Funkčné
obdobie hlavnej kontrolórky obce sa skončilo dňom 31.7.2020. Podľa zákona obec
dodatkom predĺžila funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky na obdobie do dátumu
zvolenia novej hlavnej kontrolórky.
Starosta poslancom vysvetlil, že na základe § 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. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási
miestne zastupiteľstvo na úradnej tabuli. 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. Po vzájomne dohode sa poslanci zhodli na dátume 23.10.2020 o 16.00 hod.
Zapisovateľka prečítala K bodu č.6 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Laškovce Návrh uznesenie č.91
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 23.10. 2020.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.91
Hlasovanie:

Za: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 91 bolo prijaté.

7.

Prerokovanie kúpy pozemkov za účelom výstavby rodinných domov
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce

Starosta informoval poslancov, že na základe uznesenia č. 87/2020 z 20.7.2020 oznámil
predávajúcemu potrebu vypracovania znaleckého posudku na predávaný pozemok.
Predávajúci bol aj prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde toto uznesenie bolo
prijaté. Predávajúci nesúhlasí s vypracovaním znaleckého posudku zo strany predávajúceho,
preto starosta navrhol poslancom, aby znalecký posudok vypracovala obec, aby obec vedela
približnú hodnotu pozemku, od ktorej by sa odvíjalo stanovenie kúpnopredajnej ceny
pozemku. Starosta požiadal poslancov o ich názor na prejednávanú vec.
Poslanec M. Kudráč podotkol, že sa jedná o majetok, ktorý obci zatiaľ nepatrí a preto
vypracovnie znaleckého posudku na cudzí pozemok nie je prípustné. Túto skutočnosť
potvrdila aj hlavná kontrolórka obce.
Poslanci nesúhlasili s vypracovaním znaleckého posudku zo strany obce. Navrhli tiež, aby
obec upustila zo svojho zámeru o odkúpenie tohto prejednávaného pozemku aj z dôvodu
problémov zo strany susedov.
Starosta informoval poslancov, že v súvislosti s predávaným pozemkom bolo podané aj
trestné oznámenie na poslancov a starostu. Starosta informoval tiež poslancov, že bol
vypovedať na prokuratúre, kde sa ohradil voči všetkým tvrdeniam v podanom oznámení. Aj
preto chcel , aby bol znalecký posudok súčasťou kúpnopredajnej zmluvy.
Zapisovateľka prečítala K bodu č.7 – Prerokovanie kúpy pozemku za účelom výstavby
rodinných domov – znalecký posudok - Návrh uznesenie č.92 –
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Neschvaľuje

Vypracovanie znaleckého posudku zo strany obce na kupované pozemky Reg.“C“
evidovaných na katastrálnej mape pod parc.č.121 a 122 k.ú Laškovce
•

Ruší
Uznesenie č. 87/2020 zo dňa 20.7.2020

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.92
Hlasovanie:
Za: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Proti: -/Zdržal sa: -/-

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 92 bolo prijaté.
•

Schválenie prijatia pôžičky
Predkladateľ : Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že tak ako všetky samosprávy, tak aj Obec Laškovce prišla
o príjmy pre pandémiu koronavírusu. Vláda preto vyhradila na poskytnutie bezúročných
pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Rozhodla sa tak kompenzovať výpadok
príjmov subjektom územnej samosprávy.
Finančná výpomoc sa poskytne 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.
Poslanci prijatie pôžičky odmietli, že obec tieto ponúkané peniaze nepotrebuje.

Zapisovateľka prečítala K bodu č.8 – Schválenie prijatia pôžičky Návrh uznesenie č.93
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Schvaľuje
Prijatie bezúročnej pôžičky na krytie výpadku v podielových daniach vo výške
9.297 €

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia č.93
Hlasovanie:
Za: -/Proti: Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Peter Miker
Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 93 nebolo prijaté.
•

Rôzne

•

Diskusia
•

Občan Milan Kudráč sa starostu pýtal, či má zabezpečené aj zdroje na výstavbu
kanalizácie, aby sa projektová dokumentácia nerobila zbytočne a ako sa napoja občania
v osade, keď nemajú vysporiadané pozemky pod svojimi stavbami
• Starosta mu vysvetlil, že vlastné zdroje obec nemá, preto sa bude zapájať do
všetkých projektov na výstavbu kanalizácie. Bez projektovej dokumentácie, ktorá
by už zastrešovala celú obec sa to nedá. Preto sa realizovalo výberové konanie na
projektanta 2. stavby, ktorá je pokračovaním 1. stavby.

•
•

Starosta p. Kudráčovi povedal, že urobí všetko preto, aby sa problém
s nevysporiadanými pozemkami vyriešil a odporučil všetkým obyvateľom, ktorí
majú možnosť odkúpiť svoje pozemky od známych vlastníkov, aby tak urobili.
Poslanec Martin Mihaľo sa starostu pýtal na personálny problém s pedagogickým
asistentom školy. Starosta mu vysvetlil, že incident, ku ktorému došlo v škole 2.9.2020
rieši polícia a po doručení správy o prešetrení incidentu zo strany polície bude starosta
p. Mihaľa informovať a podľa toho aj vyvodí dôsledky. Incident sa musí riadne
vyšetriť, lebo rozporuplné tvrdenia nemôžu byť podkladom na prepustenie
z pracovného pomeru. Starosta tiež informoval poslancov, že kvôli objasneniu takýchto
nedorozumení sa rieši aj to, aby boli kamery aj v triedach.

•

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

.......................................................
starosta obce
Marek Miker
Overovatelia zápisnice:
Viktor Fliťar

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

Radko Mihaľo

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

Zapísala:
Ing. Jana Krajňaková

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

