
Závery  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach 

zo dňa 12.6.2015 
 

 

Uznesenie č.  31 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Laškovce 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

  
I. Schvaľuje  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na programovacie obdobie na roky    2014 – 2020“ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  32 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu navýšenia limitu pokladne obecného úradu a základnej školy  

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 

navýšenie limitu pokladne obecného úradu na sumu 3000 € a pokladne základnej školy na sumu 
2000 €.   
 
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  33 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu vyradenia starých stolov a stoličiek 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 



vyradenie z inventarizácie majetku obce Laškovce starých stolov a stoličiek z požiarnej 
zbrojnice.   
 

II. Ustanovuje  

do vyraďovacej komisie pre prerozdeľovanie týchto stoličiek pre občanov poslancov obecného 
zastupiteľstva Mareka Mikera a Milana Žigu.  

 

 
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 

 

Uznesenie č.  34 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu VZN č. 2  O dotácii na jedného žiaka v centre voľného času 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 

         VZN č. 2/2015 – O dotácii na jedného žiaka s trvalým pobytom v obci Laškovce, poukazovanú do 
centra voľného času  zriadeného v inej obci, za kalendárny rok 2015  v sume 50 €.  

 
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  35 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu všeobecne záväzného nariadenia obce Laškovce o úhradách za poskytované služby 

obcou Laškovce 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 

         VZN obce Laškovce č. 3/2015 o úhradách za poskytované služby obcou Laškovce.  

 
 
 
 



                                                           
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  36 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 
 

K stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Laškovce za rok 2014  

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Berie na vedomie  

    stanovisko hlavného kontrolóra obce Laškovce k záverečnému účtu za rok 2014.  

 

 

 

 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  37 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu záverečného účtu obce Laškovce za rok 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 

Záverečný účet obce Laškovce za rok 2014 bez výhrad. 

II. Schvaľuje  

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 13.561 € na vyplatenie pôžičiek obce 
Laškovce.  

          

 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 



Uznesenie č.  38 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K určeniu rozsahu vykonávania zmien v rozpočte starostom obce a nákupoch starostu obce 

samostatne bez zvolávania obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Poverilo 

Starostu obce Ladislava Janka od 1.júla 2015 vykonávaním rozpočtových zmien  a to v tomto rozsahu: 

1. presun medzi jednotlivými položkami do výšky 500 € 

2. ak sú naplnené príjmy rozpočtu vyššie, zvýšenie výdavkov o 500 € 

3. ak sa príjmy neplnia, ktoré výdavky budú krátené o 500 € 

O vykonanej zmene musí informovať OZ na najbližšom zasadnutí OZ. 

II. Schvaľuje  

   Rozhodovanie starostovi obce samostatne o nákupoch do výšky 1000 € v hotovosti a 2000 € na 
faktúru.   

          

 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  39 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K rozboru hospodárenia obce za I. štvrťrok 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 

Viď príloha č. 1 

II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 

Viď príloha č. 2 

          

 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 



 

Uznesenie č.  40 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K schváleniu komisie pre verejné obstarávanie a schváleniu cenovej ponuky na opravu cesty 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Nechvaľuje 

komisiu pre verejné obstarávanie 

II. Navrhuje 

Aby starosta prerokoval opravu cesty s firmou ZEPO s.r.o., ktorá by ju mala dať do pôvodného stavu na 
vlastné náklady. 

          

 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 

Uznesenie č.  41 /2015 

zo dňa 12.júna 2015 

 

K zaslaniu listu bývalej starostke Gabriele Kalokovej ohľadom poskytnutia sociálnych pôžičiek  

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach  

I. Schvaľuje 

Zaslanie výzvy bývalej starostke Gabriele Kalokovej na zaplatenie sociálnych pôžičiek v celkovej sume 
1.230 € , ktoré neoprávnene poskytla počas svojho funkčného obdobia.  

          

 
 
 
 
                                                                                              Ladislav Janko 
                                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


