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Zápisnica 

č. 29 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 6.9.2022 o 
18.00  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. Rôzne 
6. Diskusia 
7. 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 7 
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, Viktor Fliťar, Matúš Kudráč, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, 
Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: -/- 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Kozár 
                                                                                                Radko Mihaľo 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva a dal hlasovať za navrhnutý 
program rokovania obecného zastupiteľstva:  
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Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: Viktor Fliťár 
 
Starosta skonštatoval, že 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 10.8.2022 sa do uzávierky, ktorá bola 24.8.2022 do 15,00 hod sa nikto 
neprihlásil. Starosta preto požiadal poslancov o stanovenie nového termínu výberového konania. 
Starosta navrhol termín 11.10.2022. 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.121 

 
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  11.10. 2022. 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.121 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, 
Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 119/2022 bolo prijaté. 

 
5. Rôzne 
 
6. Diskusia 

 

6.1.Starosta oboznámil poslancov s problémom zriadenia materskej školy v obci Laškovce. 
Vysvetlil poslancom, že kontaktoval vlastníkov neobývaných domov v obci, ale pri každom boli 
nejaké problémy. Pri prvej ponuke by obec odkúpením predávaných častí domu nebola ani 
väčšinovým vlastníkom a odkúpenie zvyšnej časti domu je otázne kvôli neukončenému 
dedičskému konaniu. V druhej ponuke vlastník ešte nie je rozhodnutý, musí porozmýšľať 
a možno bude dom predávať až o rok. O iných ponukách starosta nevie, preto požiadal 
poslancov, aby mu posunuli informáciu o predaji nejakého domu v prípade, že by sa niečo 
uvoľnilo. Poslanci požiadali starostu, aby sa spýtal Viliama Beňaka, či nechce predať priestory 
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bývalej predajne Jednoty. Starosta povedal, že p. Beňaka neoslovil z dôvodu príbuzenského 
vzťahu a teda by mohol byť v konflikte. Poslanci požiadali starostu, aby ho oslovil a zistil, či by 
priestory predal a za akú cenu.   

6.2. Občan Milan Kudráč sa pýtal podľa akých kritérií boli rozdeľované hygienické balíčky. 
Starosta mu odpovedal, že zoznam prišiel na obec mailom z UPSVaR Michalovce. Na kritéria 
prideľovania balíčkov sa musia občania pýtať na UPSVaR.  

6.3. Poslanec Miroslav Bak poznamenal, že obec by mala viac šetriť energiami. Poukázal na 
skutočnosť, že ceny energií stúpajú a v obci sa plytvá tým, že pouličné osvetlenie svieti aj keď 
je už jasný deň. Starosta mu vysvetlil, že svietenie verejného osvetlenia je nastavené podľa 
slnečného svitu. Obec však prehodnotí nastavenie a požiada oprávnenú firmu o iné nastavenie 
svietivosti.  

 
7. Z á v e r 

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

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


