Zápisnica
č. 14
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa
20.07.2020 o 16.00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Kontrola plnenia uznesení
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Laškovce
Prerokovanie cenových ponúk na opravu strechy na Dome smútku
Zmena rozpočtu č.2
Prerokovanie žiadosti Milana Žigu o organizácii detského podujatia
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: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan
Mihaľo
c/ ostatní prítomní: Marta Mišková – hlavná kontrolórka obce Laškovce, Ing. Jana
Krajňaková - ekonómka obce, občania obce Laškovce
Neprítomní: Viktor Fliťár, Peter Miker
Starosta navrhol doplniť do bodu Rôzne žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia na ceste
k vodárni. Poslanci navrhli zaradiť do bodu Rôzne odkúpenie pozemku parc.č.121 a 122 k.ú
Laškovce
Starosta dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:
Za hlasovali: -/Proti: Miroslav Kozár , Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Zdržal sa: -/-

Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva.
Za hlasovali: Miroslav Kozár , Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Predkladateľ: Marek Miker - starosta
Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková
Za overovateľov zápisnice boli poverení: Matúš Kudráč
Radko Mihaľo
• Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta konštatoval, že úlohy obec plnila priebežne, pracuje sa stále na hľadaní vhodnej
lokality
na výstavbu domov pre MRK, na vypísaných výzvach, atď.
Poslanci nemali námietky, preto starosta dal slovo zapisovateľke, aby prečítala uznesenie:
K bodu č.3 – Kontrola plnenia uznesení - Uznesenie č.83
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení

Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.83 bolo prijaté
• Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Laškovce
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce sa skončí dňom
31.7.2020 a z tohto dôvodu 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. Informoval ich, 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 4.8.2020 a voľbu hlavného kontrolóra na deň 19.8.2020. Poslanci
s tým súhlasili.
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.4 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Laškovce Uznesenie č.84
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 84/2020 zo dňa 20.7.2020
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 19.8. 2020.
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.84 bolo prijaté
•

Prerokovanie cenových ponúk na opravu strechy na Dome smútku
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že strecha na dome smútku je v havarijnom stave a teraz,
pri neustálych dažďoch preteká cez strechu voda. Voda už poškodila aj strop v dome smútku.
Informoval ich tiež o tom, že po odkrytí strešnej krytiny možno budú prehnité aj niektoré
trámy. Starosta informoval poslancov, že oslovil tri firmy, ktoré robia strechy. Ako
najlacnešia bola cenová ponuka od firmy Strechstav zo Strážskeho v sume 8.762,88 Eur.
Práce by mohla firma začať v polovici augusta. Vo verejnom obstarávaní predložili svoju
cenovú ponuku ešte firmy Strechy Jan Dach / 8.889 € / a Domes s.r.o./ 11.511 €/
Starosta vysvetlil poslancom, že keby nešlo o havarijný stav, tak by obec ešte vzhľadom na
nízke podielové dane počkala s opravou strechy na dome smútku. Odkladaním opravy by
mohli byť škody na budove domu smútku oveľa väčšie. Starosta preto požiadal poslancov
o presun finančných prostriedkov na tento účel z rezervného fondu. V bode č.5 požiadal
poslancov o schválenie firmy, ktorá bude opravu strechy realizovať. Úprava rozpočtu by bola
predmetom schvaľovania v bode č. 6 – Zmene rozpočtu č.2.
Poslanci nemali žiadne námietky.
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5 – Prerokovanie cenových ponúk na opravu
strechy na Dome smútku Uznesenie č.85 - Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•

Schvaľuje

Firmu Strechstav na realizáciu opravy strechy na dome smútku

Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.85 bolo prijaté.
•

Zmena rozpočtu č.2
Predkladateľ: Ing. Krajňaková – ekonómka obce

Ekonómka vysvetlila poslancom, že je potrebné upraviť rozpočet obce a to presunom
finančných prostriedkov z rezervného fondu do príjmov obce na rok 2020 v sume 30.000
Eur.
/ na šporáky ešte 200 €, Dom smútku – 10.000, projekt MŠ - 7.500 €, elektrické rozvody
k šporákom 900 €, rozvodová skrinka – 1.000 €, spoluúčasť pitná voda – 650 €, aktivačné práce 1500 €
mesačne x 3 = 4500 € a ostatné výdavky vyplatené do 31.12.2020 /
Poslanci nemali pripomienky.
Starosta vyzval zapisovateľku aby prečítala uznesenie K bodu č.6 – Zmena rozpočtu
č.2 - Uznesenie č.86
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
I.
Schvaľuje
- zmenu rozpočtu č. 2

Za hlasovali: Matúš Kudráč, Miroslav Kozár, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.86 bolo prijaté
• Prerokovanie žiadosti Milana Žigu o organizácii detského podujatia
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce,
Starosta informoval poslancov, že do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť
Milana Žigu, ktorý v mene rómskych aktivistov žiada 500 Eur na organizáciu detského
podujatia. Starosta vysvetlil poslancom, že obec v súčasnosti hospodári v obmedzenom
režime kvôli nízkym príjmom spôsobených pandémiou COVID-19 a preto dotácie
neposkytuje. Taktiež organizáciu takéhoto podujatia neodporúčal, kvôli nárastu pozitívnych
osôb na COVID-19 aj v Michalovskom okrese. Poslanci navrhli, aby sa podujatie nekonalo,
prípadne sa uskutočnilo spolu s rómskym festivalom v auguste. Všetko bude závisieť od
aktuálnej situácie ohľadom pandémie v mesiaci august.
Starosta vyzval zapisovateľku aby prečítala návrh uznesenia
K bodu č.7 – Prerokovanie žiadosti Milana Žigu o organizácii detského podujatia Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•
Schvaľuje
Organizáciu detského podujatia s rozpočtom 500 Eur
Za hlasovali: -/Proti: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.87 nebolo prijaté.
•

Rôzne

8.1. Rozšírenie verejného osvetlenia smerom k vodárni
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce
Starosta informoval poslancov, že do podateľne obecného úradu bola doručená žiadosť Radka
Mikera, Maroša Holuba a Alžbety Fliťarovej o namontovanie osvetlenia a teda rozšírenia
verejného osvetlenia aj na poľnú cestu, ktorá vedie k vodárni. Ako dôvod svojej žiadosti
uvádzajú, že sa tam zdržujú osoby - dokonca aj nie z našej obce, ktoré sa zakrádajú na
súkromné pozemky a keďže cesta nie je osvetlená, nemôžu ich majitelia dotknutých
pozemkov identifikovať a odohnať
Poslanci s takýmto rozšírením verejného osvetlenia nesúhlasili.
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.8.1 – Rozšírenie verejného osvetlenia smerom k
vodárni - Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•
Schvaľuje
Rozšírenie verejného osvetlenia na parcele č.
– poľnej ceste k vodárni
Za hlasovali: Miroslav Kozár, Radko Mihaľo
Proti: Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.87 nebolo prijaté.
8.2. Odkúpenie pozemku
Predkladateľ: Milan Mihaľo – poslanec obecného zastupiteľstva
Poslanec Milan Mihaľo predložil poslancom návrh o odkúpenie pozemku parc.č.121 a
122 k.ú Laškovce za účelom budúcej výstavby rodinných domov. Poslancom vysvetlil, že
obec nemá žiadne pozemky na výstavbu rodinných domov a preto sa nemôže zapojiť do
žiadnej výzvy, ktorá by pomodla vyriešiť otázku bývania mladých rodín. Starosta
upozornil poslancov, že pri kúpe predmetných parciel treba brať do úvahy aj skutočnosť,
že p. Beňak, ktorý je vlastníkom parciel Reg.“C“ evidovaných na katastrálnej mape pod
č.121 a 122, nevlastní pozemok v celku.
Na parcele č.121 sú ešte parcely Reg.“C“ evidované na katastrálnej mape pod č.118 a 119,
na ktorých bol postavený dom so súpisným číslom 73. Parcely č.118 a 119 majú ďalších
štyroch vlastníkov. Starosta upozornil poslancov, že je potrebné vstúpiť do rokovania aj s
ostatnými vlastníkmi, aby potom nebol problém s výstavbou spomínaných rodinných
domov.
Celková kúpna cena pozemku by mala potom zohľadňovať aj skutočnosť vlastníctva
ďalších osôb a faktu, že parcela č.122 je zadefinovaná ako záhrada a parcela č.121 je
zadefinovaná ako zastavaná plocha a nádvorie, ale s potrebou vysporiadania parcel č.118
a 119.
Poslanci napriek týmto informáciám prejavili záujem o kúpu pozemkov Reg.“C“
evidovaných na katastrálnej mape pod č.121 a 122 k.ú Laškovce.
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.8.2 – Odkúpenie pozemku - Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach
•
Poveruje
• Starostu na rokovanie o odkúpení pozemkuov Reg.“C“ evidovaných na
katastrálnej mape pod č.121 a 122 k.ú. Laškovce za účelom výstavby
rodinných domov

•
•

Starostu prípravou zmluvy o odkúpení pozemkov Reg.“C“ evidovaných na
katastrálnej mape pod parc.č.121 a 122 k.ú Laškovce
Starostu informovať predávajúceho na potrebu vypracovania znaleckého
posudku predávaných parciel

Za hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie č.87 bolo prijaté.
•

Diskusia

•

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

.......................................................
starosta obce
Marek Miker

Overovatelia zápisnice:
Radko Mihaľo

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

Matúš Kudráč

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

Zapísala:
Ing. Krajňaková Jana

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

