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Zápisnica 

č. 1 
 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Laškovce dňa 28.11.2022 o 16.00 
hod v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Prítomní: 1. Bývalý starosta obce 
                  2. Novozvolený starosta obce 
                  3. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
                  4. Občania obce Laškovce 
                  5. Zamestnanci obecného úradu 
 
 
Program zasadnutia  
 
1.  Slávnostná časť - hymna 
      a)   Otvorenie  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) Oznámenie  výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Laškovce 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
             ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

e) Zloženie  sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva  
f) Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

 
       Pracovná časť 
   2.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 
   3.    Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať   
          a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
   4.    Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 
   5.    Určenie platu starostu obce. 
   6.    Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
   7.    Diskusia 
   8.    Záver     
                                                                                    

Priebeh jednania: 
 

1. Slávnostná časť 
V úvode ustanovujúceho zasadnutia zaznela štátna hymna. Po jej odznení, ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol odstupujúci starosta pán marek Miker, ktorý 
privítal novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, ako aj prítomných občanov obce. 
Novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom poprial veľa tvorivých síl a úspechov v 
novom funkčnom období.  
 
Za zapisovateľku určil prítomnú Ing. Janu Krajňakovú, pracovníčku obce Laškovce. 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Miroslav Bak 

                                                                            Jozef Kešeľ 
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Následne dal slovo predsedníčke volebnej komisie Ing. Jane Krajňakovej, aby oznámila výsledky 
volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.  
Predsedníčka volebnej komiesie Ing. Jana Krajňaková oznámila výsledky voľby starostu a 
poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov následovne: 
 
Za starostu: 
      1.   Milan Kanči                 80 hlasov 

2. Božena Kohútová        65 hlasov 
3. Ing. Anna Brhlíková    54 hlasov 
4. Marek Miker                48 hlasov 
5. Milan Kudráč               31 hlasov 
6. Milan Mihaľo               25 hlasov 
7. Rudolf Pulko                  1 hlas 

 
Za poslancov:  

1. Miroslav Bak            96 hlasov 
2. Dušan Mihalčin        96 hlasov 
3. Martin Hrašok          79 hlasov 
4. Radoslav Moskaľ     79 hlasov 
5. Štefan Drabik           77 hlasov 
6. Ján Magura               66 hlasov 
7. Jozef Kešeľ               65 hlasov 

 
Prvým náhradníkom na funkciu poslanca obecného zastupiteľastva v laškovciach sa stal Ján Kudráč 
s počtom 65 hlasov. O siedmom a ôsmom mieste bolo rozhodnuté žrebom.  
 
Po tomto slávnostnom akte požiadal bývalý starosta o zloženie slávnostného sľubu nového starostu. 
Po zložení a podpísaní sľubu odovzdal odstupujúci starosta novozvolenému starostovi obecné 
insígnie. Po tomto akte sa pristúpilo k zloženiu poslaneckých sľubov u novozvolených poslancov v 
poradí – Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ. Jednotliví poslanci ho následne svojim podpisom potvrdili a prevzali osvedčenie 
o menovaní do funkcie.   
Po tomto akte nasledoval príhovor novozvoleného starostu, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným 
za danú dôveru pri voľbách, ako i predsedníčke volebnej komisie za hladký priebeh volieb a vyzval 
všetkých občanov na budúcu spoluprácu. Tým sa skončila slávnostná časť.   
 
Zapisovateľka Ing. Jana Krajňaková prečítala k bodu číslo 1. 
 Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
 

Uznesenie číslo 1 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
A. B e r i e  na vedomie: 
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  
2. vystúpenie novozvoleného starostu  
 
B. k o n š t a t u j e, ž e  
1. novozvolený  starosta obce Milan Kanči  zložil  zákonom predpísaný sľub starostu obce.  
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného  
    zastupiteľstva: 

1. Miroslav Bak             
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2. Dušan Mihalčin         
3. Martin Hrašok           
4. Radoslav Moskaľ     
5. Štefan Drabik           
6. Ján Magura               
7. Jozef Kešeľ               

 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin,  
      Radoslav Moskaľ  
Proti: -0- 
Zdržal sa: -0- 
 
 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 
V pracovnej časti sa pokračovalo schválením programu, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený a 
schválený všetkými novozvolenými poslancami. 
Za návrh programu hlasovali:  Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján 
Magura, Dušan Mihalčin, Radoslav Moskaľ 
 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Novozvolený starosta Milan Kanči predniesol poslancom požiadavku poverenia poslanca, ktorý 
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. Navrhol poslanca 
Miroslava Baka. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky, bol predložený 
návrh  k bodu číslo 3. 
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení.  
 

Uznesenie číslo 2 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

P o v e r u j e  
1. Poslanca  OZ Miroslava Baka.–zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípa-

doch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 

 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, Ra-
doslav Moskaľ 
Proti: -0- 
Zdržal sa: -0- 
 
 
 
4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov  a náplne ich práce. 
 
Starosta obce navrhol zriadiť  
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1. komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorá bude mať za úlohu 
kontrolovať majetkové priznania starostu. Za predsedu tejto komisie 
navrhol Štefana Drabika a za členov komisie Jozefa Kešeľa a Martina 
Hraška.  

2. Komisiu inventarizačnú , ktorá bude vykonávať inventarizáciu 
pokladne a majetku OcU. Za predsedu navrhol Radoslava Moskaľa, 
za členov Dušana Mihalčina a Jána Maguru.  

3. Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností 
a petícií. Táto komisia bude riešiť sťažnosti od občanov.  Za predsedu 
komisie navrhol poslanca OZ Miroslava Baka a za členov komisie 
poslancov Radoslava Moskaľa a Jozefa Kešeľa.  
 

Následne starosta dal hlasovať o návrhu k bodu číslo 4.  
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov komisií  
 
 

Uznesenie číslo 3 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
1. Z r i a ď u j e: 
        Komisie: 

a) Komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zá-
kona 357/2004 Z.z.  

b) Komisiu inventarizačnú 
c) Komisiu na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 

 
2. U r č u j e : 
       Náplň práce komisie: 

a) Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
- Preverenie nezlučiteľnosti  a majetkové pomery starostky obce – prehodnotenie majet-

kového priznania.   

b) Komisia inventarizačná: vykonáva inventarizáciu pokladničnej hotovosti pokladne 
OcÚ,  majetku obce. 

c) Komisia na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií 
- rieši sťažností občanov obce, vybavuje a posudzuje petície občanov obce.  

      
   3.  Volí  

a)  Za predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií   verejných funkcionárov 
podľa zákona 357/2004 Z.z. Štefana Drabika 

- Za členov komisie poslancov OZ:  Jozefa Kešeľa 
                                                                        Martina Hraška 
 

b) Za predsedu  inventarizačnej komisie poslanca OZ: Radoslava Moskaľa 
- Za členov komisie poslancov : Dušana Mihalčina 

                                                  Jána Maguru 
 

c) Za  predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a vybavovania sťažností a petícií pos-
lanca OZ :  Miroslava Baka 

- za členov komisie poslancov :  Radoslava Moskaľa 

                                                  Jozefa Kešeľa 
 
Hlasovanie:  
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Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, Ra-
doslav Moskaľ 
Proti: -0- 
Zdržal sa: -0- 

 
 
5. Určenie platu starostu obce. 
 
Vzhľadom k tomu, že obec nemá zvolenú hlavnú kontrolórku obce, slova sa ujal poslanec Miroslav 
Bak, ktorý poslancom vysvetlil ako sa má určovať plat starostu podľa platného zákona a do-
poručoval pre začiatok funkčného obdobia ponechať starostovi iba základný plat bez percentuál-
neho navýšenia. Nikto z poslancov nemal pripomienky, preto bol k bodu číslo 5. Určenie platu 
starostu obce predložené  
 
 

Uznesenie číslo 4 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

1.určuje  
    Plat starostovi obce Laškovce Milanovi Kančimu s účinnosťou od 28. novembra 2022   
    podľa § 3 odst. 1 zákona NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení  a platových  
    pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  zvýšený  
    o 0 % podľa § 4 odst. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov  
    miest s následnou valorizáciou podľa vývoja  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca   
    v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu Slovenskej republiky. 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, Ra-
doslav Moskaľ 
Proti: -0- 
Zdržal sa: -0- 
 
 
 
6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
 
Starosta obce Milan Kanči oboznámil poslancov s potrebou voľby osôb určených pre styk s bankou. 
Pre styk s bankou navrhol pracovníčky obecného úradu Ing. Janu Krajňakovú a Mgr. Oľgu Mos-
kaľovú. Starosta dal hlasovať  k bodu číslo 6. Určenie podpisových vzorov pre styk s bankou . 
 
 

Uznesenie číslo 5 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
1. S ch v á ľ u j e:  
     Podpisové vzory pre styk s bankou: 

                                                     Milan Kanči      -  starosta obce    

                                                     Ing. Jana Krajňaková – pracovníčka obce 

                                                                 Mgr. Oľga Moskaľová – pracovníčka obce 
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Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, Ra-
doslav Moskaľ 
Proti: -0- 
Zdržal sa: -0- 
 

10.Diskusia 
10.1. V diskusii vystúpili novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí vyjadrili svoj záujem 
o informácie, ako obec hospodárila za uplynulé roky, čo sa v obci zmenilo, čo ich čaká v novom 
volebnom období. Vzhľadom k tomu, že je potrebné schváliť rozpočet na rok 2023, dohodli sa na 
termíne ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 19.12.2022 o 16,00 hod.  
 
11. Záver    
         Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil o 
17.00 hod. . 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Milan Kanči 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Miroslav Bak                       ........................................... 
 
 
Jozef Kešeľ                          ........................................... 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
 
Ing. Krajňaková Jana                 .......................................... 


