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Zápisnica 

č. 30 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 7.10.2022 o 
17.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce Laškovce 
5. Výzva z plánu obnovy na obnovu ZŠ a MŠ 
6. Zmena rozpočtu č. 5 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. 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 Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár  
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Martin Mihaľo 
                                                                                                Radko Mihaľo 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva a navrhol doplniť do bodu 
Rôzne schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Laškovce pre programové 
obdobie 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030 schválenie odmien pre poslancov obecného 
zastupiteľstva za rok 2022.  
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Starosta dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: -/- 
Proti: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta dal hlasovať za doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva: 
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že doplnený navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva bol 
schválený. 

 
4. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce 

Laškovce 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

    
 

Starosta oboznámil poslancov, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 
Laškovce vyhlásenej dňa 12.9.2022 sa do uzávierky, ktorá bola 26.9.2022 do 15,00 hod sa nikto 
neprihlásil. Starosta preto požiadal poslancov o stanovenie nového termínu výberového konania. 
Starosta navrhol termín 11.11.2022. Nikto z poslancov nemal pripomienky, preto zapisovateľka 
prečítala uznesenie K bodu č.4 – Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra/ 
hlavnú kontrolórku obce Laškovce -  Uznesenie č.122 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
I.  Vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra/hlavnej kontrolórky 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  11.11.2022. 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.122 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 122/2022 bolo prijaté. 

 
5. Výzva z plánu obnovy na obnovu ZŠ a MŠ 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
 Starosta informoval poslancov o vypísaných výzvach z Plánu obnovy. Vysvetlil im, že pre obec 
by bolo výhodné zapojiť sa do Projektu výstavby MŠ a rekonštrukcie ZŠ.  

 
 

5.1.Starosta oboznámil poslancov, že základnú školu v Laškovciach v súčasnosti navštevuje 61 detí. 
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Kapacita školy schválená regionálnym úradom verejného zdravotníctva je 50 detí / 3 triedy 
a zarátaná je v tom aj počítačová učebňa/. Teda podľa pravidiel vypísanej výzvy, kde na 
navýšenie kapacity o jedného žiaka môže obec žiadať maximálne 13.770 Eur, by obec mohla 
dostať na rozšírenie školy sumu  151.470 Eur. Ak by si rekonštrukcia vyžadovala viac peňazí, 
tie by už obec musela zaplatiť z vlastných prostriedkov. Pri súčasných cenách to nie je tak veľa 
peňazí. Otázka je, či by sa rozšírila škola do vrchu alebo do boku. Na školu sa už bol pozrieť 
projektant. Cena projektu by bola cca 10.000 Eur. Od projektanta sme dostali za úlohu zistiť aké 
sú pod školou základy. Je preto potrebné odkopať časť základov, aby sme videli, či môžeme 
stavať školu na súčasné obvodové múry. Poslanci vyjadrili názor, že by bolo lepšie rozšíriť 
školu do zadnej časti a stavebne prepojiť starú aj novú časť školy. Vyhli by sme sa narušeniu 
stropu a vyučovanie by mohlo prebiehať. So zapojením sa do projektu poslanci súhlasili.  Na 
návrh poslancov úprava rozpočtu na náklady súvisiace s podaním žiadosti bude predmetom 
schvaľovania až dodatočne po ich presnom vyčíslení.   
 
Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.5.1. – Výzva z plánu obnovy na obnovu ZŠ a MŠ 
-  Uznesenie č. 123/22  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

Zapojenie sa obce Laškovce do Výzvy / Kód výzvy: 07I02-20-V01/ na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - 
Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách 
 

II.  Poveruje  
starostu podpísaním zmluvy na spracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Odstránenie dvojzmennej prevádzky v 
základných školách 
 

III.  Schvaľuje 
Zmluvu so spoločnosťou BSK EUROPE Plus s.r.o. / autorizovaným projektantom 
Slavomírom Božoňom/  na spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie 
základnej školy z dôvodu odstránenia dvojzmennej prevádzky.  
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.123 
 
Hlasovanie:  
Za: Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: Miroslav Bak 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 123/2022 bolo prijaté. 

 
5.2.Starosta informoval poslancov, že obec zaslala na ministerstvo vnútra žiadosť o ukončenie 

zmluvy o NFP na výstavbu materskej školy, kde mala obec zazmluvnených 502.000 Eur zo 
štátneho rozpočtu. Podľa pôvodnej zmluvy by obec nestihla do 31.12.2023 postaviť 
a skolaudovať materskú školu. Teraz máme druhú možnosť zapojiť sa do výzvy na výstavbu 
novej materskej školy z Plánu obnovy. Tam je termín ukončenia výstavby do 28.4.2026, čo by 
sa dalo stihnúť. Projekt máme, stavebné povolenie tiež. Ak sa do novej výzvy obec zapojí, je 
nutné upraviť v projekte energetickú náročnosť budovy. Podľa výzvy budova musí mať 
energeticku náročnosť A0, pričom terajší projekt má energeticku náročnosť A1. Táto zmena sa 
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dá urobiť zmenou zateplenia budovy alebo zmenou spôsobu vykurovania. To by projektant 
urobil. Urobilo by sa nové verejné obstarávanie na stavebné práce a obec by sa mohla zapojiť 
do vypísanej výzvy. Samozrejme spracovanie žiadosti ako aj oprava projektu by stála nejaké 
peniaze.   

      Starosta tiež oboznámil poslancov, že v rámci úlohy hľadania vhodného rodinného domu na  
      zriadenie materskej školy v obci rokoval s p. Kinčovskym. Po konzultácii s pracovníčkami  
      z RUVZ Michalovce starosta zhodnotil, že nie je to také jednoduché a lacné zriadiť materskú  
      školu v rodinnom dome. Dom nespĺňa podmienku bezbariérového prístupu. Pri úpravách domu  
      by sme boli stále obmedzovaní existujúcimi obvodovými múrmi... Zároveň treba zvážiť aj to, že  
      podľa platných noriem na jedného žiaka pripadajú na herňu 3 m2. Na spálňu pre deti by už  

      priestorovo nevyšlo. Takisto s kuchyňou je problém. Tam treba niekoľko oddelených častí –  
      miestností na čistú kuchyňu, špinavú kuchyňu....  atď. Poslanci preto vyjadrili svoj názor, že  

treba sa zapojiť aj do novej výzvy na výstavbu materskej školy. Na návrh poslancov úprava 
rozpočtu na náklady súvisiace s podaním žiadosti bude predmetom schvaľovania až dodatočne 
po ich presnom vyčíslení.   

 
 

Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.5.2. – Výzva z plánu obnovy na obnovu ZŠ a MŠ 
-  Uznesenie č. 124/22  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

Zapojenie sa obce Laškovce do Výzvy / Kód výzvy: 06R01-20-V02/ na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - 
Zvýšenie kapacít materských škôl 
 

II.  Poveruje  
starostu podpísaním zmluvy na spracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Zvýšenie kapacít materských škôl 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.124 
 
Hlasovanie:  
Za: Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: Miroslav Bak 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 124/2022 bolo prijaté. 

 
 

6. Zmena rozpočtu č. 5 
Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 
Ekonómka oboznámila poslancov so zmenou rozpočtu č. 5, kde navrhla uhradiť z rezervného 
fondu výdavky na vybudovanie chodníka k výdajnému stojanu na pitnú vodu vo výške 5.042 
Eur / položka 0451-717001-46 Realizácia nových stavieb/. Z bežných finančných prostriedkov 
navrhla zvýšiť položku na zorganizovanie akcie úcta k starším vo výške 1.958 Eur / položka 
0820-637002-41-KULT/ a zvýšenie položky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva 
vo výške 3.000 EUR / položka 0111-637027-41/ Zvýšené bežné výdavky by boli uhradené 
z navýšenia položky 111003-41 Výnos dane z príjmov, ktorú ekonómka navrhla zvýšiť o 10.000 
Eur.  Poslanci s tým súhlasili, preto zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.6. – Zmena 
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rozpočtu č. 5 -  Uznesenie č. 125/22  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

                              zmenu rozpočtu č. 5 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.125 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 125/2022 bolo prijaté. 

 
7.  Rôzne 
7.1. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja / PHSR/ 

 Starosta informoval poslancov, že obec už má k spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho    
rozvoja. Tento dokument je pre obce povinný a zároveň je podmienkou pri čerpaní eurofondov. 
Starosta v skratke informoval poslancov o pláne aktivít na roky 2022 – 2027. Nikto z poslancov 
nemal pripomienky, preto zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.7.1. – Schválenie Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja / PHSR/ -  Uznesenie č. 126/22  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022 – 2027 s výhľadom do roku 2030.  
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.126 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 126/2022 bolo prijaté. 

 
 

7.2.  Schválenie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 

 Predkladateľ : Marek Miker – starosta obce 

 Starosta obce navrhol schváliť pre poslancov obecného zastupiteľstva Miroslava Kozára,  
Milana Mihaľa, Radka Mihaľa a Martina Mihaľa za ich aktivity v roku 2022 / napr. pomoc pri 
kultúrnych akciách obce / odmenu  vo výške 275 Eur / HM/ a pre poslanca Miroslava Baka vo 
výške 825 Eur.  

 

      Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.7.2. – Schválenie odmien pre poslancov obecného 
zastupiteľstva -  Uznesenie č.127 
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Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

                  odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva Miroslava Kozára, Milana Mihaľa, 
Radka Mihaľa a Martina Mihaľa vo výške po 275 Eur / hrubá mzda/ a Miroslava Baka vo výške 
825 Eur / hrubá mzda/ 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.127 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 127/2022 bolo prijaté. 

  

8. Diskusia 
 

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

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


