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Zápisnica 

č. 3 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 24.01.2023 o 
14.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce Laškovce 
5. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu v Laškovciach 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Z á v e r 

 

Priebeh jednania: 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Milan Kanči, 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: Milan Kanči 
b/ poslanci OZ: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Radoslav 
Moskaľ,  
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková, JUDr. Baťalik, Ing. Marcela Lechmanová 
Neprítomní: Dušan Mihalčin 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Milan Kanči- starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Bak 
                                                                                                Radoslav Moskaľ 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Milan Kanči– starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Nikto z poslancov nemal 
pripomienky, preto starosta dal hlasovať za navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  
 
 



2 
 

Hlasovanie: 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Radoslav 
Moskaľ,  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 
4. Výberové konanie na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce Laškovce 

Predkladateľ: Milan Kan či – starosta obce 
    

Starosta oboznámil poslancov, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra/hlavnej 
kontrolórky Obce Laškovce sa prihlásila len jedna uchádzačka – Ing. Marcela Lechmanová, ktorá 
sa prítomným poslancom predstavila. Všetky doklady doručené do výberového konania mali 
poslanci k dispozícii na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Následne sa starosta poslancov opýtal, akou formou chcú poslanci voliť hlavnú kontrolórku. Či 
tajným hlasovaním alebo verejne. Poslanci sa rozhodli pre verejné hlasovanie.  
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.4 – Výberové konanie na hlavného kontrolóra/ 
hlavnú kontrolórku obce Laškovce -  Uznesenie č. 12/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
I.  Berie na vedomie: 
     Zápisnicu z otvárania obálok na funkciu hlavného kontrolóra Obce Laškovce 
     zo dňa   17. januára 2023 
 
II. k o n š t a t u j e, že  
     Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR číslo 369/1990 Z.Z. o   
     obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
III. Volí 
       v súlade § 11 odst. 4 písm. j., § 18 ods. 1 a § 18a odst. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
       zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Laškovce pani Ing.  
       Marcelu Lechmanovú na obdobie od 1. 2. 2023 na dobu určitú (6 rokov v zmysle par. 18a, ods.  
       5) do 31.1.2029. 
 
IV. u r č u j e  
      v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
      s účinnosťou od. 1.2.2023. 
a) plat hlavného kontrolóra obce  podľa § 18c ods. 1) písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o  

obecnom  zriadení v platnom znení  
b) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení        
pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi  6 hodín týždenne  

 
V. s ú h l a s í 
     S podnikateľskou činnosťou hlavnej kontrolórky.  
  
 
Poslanci hlasovali za uznesenie č.12/2023 
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Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 12/2023 bolo prijaté. 

 
5. Zmena organizačnej štruktúry obecného úradu v Laškovciach 

Predkladateľ: Milan Kan či – starosta obce 
Starosta obce oboznámil poslancov so zmenou organizačnej štruktúry obce Laškovce. Zmena 
nastala zrušením miesta asistenta starostu a vytvorením nového miesta pre druhého koordinátora  
menších obecných služieb.  
Starosta informoval poslancov, že miesta 2 koordinátorov plánuje obsadiť znevýhodnenými 
uchádzačmi o zamestnanie, aby mohli byť mzdy týchto koordinátorov refundované z projektov 
uradu práce.  
V základnej škole sa organizačná štruktúra nmení. Len sa prsonálne preobsadí miesto školníka, 
pomocnej sily vo výdajnej školskej jedálni a upratovačky.  
 

      Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.5 – Zmena organizačnej štruktúry obecného  
      úradu v Laškovciach -  Uznesenie č. 13/2023  

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
I.  Berie na vedomie  

                   Zmenu organizačnej štruktúry obce Laškovce  

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.13/2023 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 13/2023 bolo prijaté. 
 
 
6. Rôzne 
 

7. Diskusia 

 

7.1. V Diskusii vystúpil p. Žiga, ktorý poukázal na nedostatky Domu smútku. / opadávajúca 
omietka, rozbitá dlažba na zadných schodoch do Domu smútku, pleseň pri dverách a priečka pri 
záchodoch, ktorá sadá. / Vyzval starostu, aby stav Domu smútku skontroloval a riešil opravu.  

7.2.Poslanec Martin Hrašok chcel vedieť náplň práce koordinátorov, pokázal na nelegálne skladky v 
katastri obce Laškovce. Starosta mu odpovedal, že priebežne to rieši a posiela pracovníkov 
MOS, aby tieto nelegálne skládky vyčistili. Starosta dostal úlohu zistiť, ktorí občania nemajú 
KUKA nádobu a ktorí by mali záujem si ju zakúpiť. Či by im obec nemohla zabezpečiť dovoz 
cez hromadnú objednávku.  
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7.3.Starosta informoval poslancov, že ľudia sa mu sťažujú na túlavé psy, ktoré behajú po obci. 
Vysvetlil prítomným, že už obvolal  viacero firiem, ale záver bol taký, že musíme počkať kým 
skončí karanténa nariadená z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce. Až 
potom bude možný odchyt psov.  

 
8. Z á v e r 

Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Milan Kanči 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Miroslav Bak                          ........................................... 
 
 
Radoslav Moskaľ                    …………………………… 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


