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Zápisnica 

č. 24 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 10.12.2021 o 
15.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  
3. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu  
       Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a schválenie  
        rozpočtu na rok 2021  
4. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu  
       Obce Laškovce na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a schválenie  
        rozpočtu na rok 2022  
5. Predĺženie zmluvy o vytvorenie spoločného hasičského zboru s Obcou Ložín 
6. Zmena VZN o poplatkoch za komunálny odpad 
7. Schvaľovanie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 
8. Prerokovanie správy nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce     
        za  rok 2020 
9. Schválenie členov inventarizačnej komisie 
10. Oznámenie o zmene výšky odmeny pre zástupcu starostu 
11. Žiadosť p. Beňaka o odškodnenie za poškodenie fasády domu č. 39 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. 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 Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, 
Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: -/- 
 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Poslanec Miroslav Bak 
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navrhol vylúčiť z rokovania bod č.11 - Žiadosť p. Beňaka. Odporučil, aby sa žiadosťou nezaoberalo 
obecné zastupiteľstvo, ale aby žiadosť vybavil sám starosta. V prípade, že bude musieť hlasovať za 
program ako celok, tak zaňho kvôli tomuto bodu nezahlasuje. Starosta mu vysvetlil, že žiadosť 
zaradil do programu rokovania aj preto aby sa k tomu vyjadrili poslanci. Ostatní poslanci nemali 
výhrady, preto starosta dal hlasovať za navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo 
Proti: Miroslav Bak 
 
Starosta skonštatoval, že pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Bak 
                                                                                                Radko Mihaľo 
 

3. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu        
Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a schválenie  
rozpočtu na rok 2021  

Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 
Poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2021 spolu s pozvánkou.  
Ekonómka obce poslancom vysvetlila, že obec celý rok 2021 hospodárila v rozpočtovom 
provizóriu, kde každý mesiac musela dodržať 1/12 celkových výdavkov. Zostavovanie rozpočtu na 
rok 2021 teraz v decembri teda nebolo až také komplikované a vychádzala z hospodárenia obce 
počas celého roka. Zároveň prečítala poslancom mail z ministerstva financií, že podľa zákona 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - obec počas rozpočtového provizória 
schvaľuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31.12.bežného roka.  
Poslanec Miroslav Bak vyjadril svoj názor, že je potrebné schváliť rozpočet na rok 2021, veď už je 
koniec roka. Ostatní poslanci tiež súhlasili, preto starosta požiadal zapisovateľku, aby prečítala 
uznesenie.  
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.3 – Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej 
kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu 
obce na rok 2021 a schválenie rozpočtu na rok 2021 -  Uznesenie č.105/2021 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

I. Berie na vedomie: 

 a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 
2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.  

b) Návrh viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na 
rok 2021. 

c) Informáciu MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v 
zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve.  
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II. Rozhodlo,  

že V zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na 
rok 2021.  

III. S ch v a ľ u j e : Rozpočet obce Laškovce na rok 2021 podľa rozpočtových kapitol 
takto:  

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................  565.047 Eur  

- Rozpočtové výdavky vo výške .....................................    565.032 Eur 

bez pripomienok 

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.105/2021 

Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: Matúš Kudráč,  
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie o prerokovaní odborného stanoviska hlavnej kontrolórky 
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2021 – 2023 a návrhu rozpočtu obce na 
rok 2021 a schválenie rozpočtu na rok 2021  č.105/2021 bolo prijaté. 

 
 

 
4. Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu          

Obce Laškovce na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a schválenie          
rozpočtu na rok 2022  
Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 

Poslanci dostali stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 spolu s pozvánkou. 
 Ekonómka obce vysvetlila poslancom, že pri zostavovaní rozpočtu zahrnula do nákladov aj 
výdavky na výstavbu materskej školy, výdajného stojanu na pitnú vodu a projektové práce na 
rekonštrukciu základnej školy / vybudovanie nových tried z dôvodu odstránenia dvojzmennej 
prevádzky/. Tieto investičné výdavky sú rozpočtované použitím rezervného fondu. Poslanec 
Miroslav Bak navrhol, aby sa v roku 2022 zrealizovala aj oprava plotu okolo školy. Ekonómka mu 
odpovedala, že oprava sa môže uskutočniť presunom medzi položkami 635004 a 635006. Na 
opravu strojov bude rozpočtovaných 1000 Eur a na opravu plota 3000 Eur. Poslanci iné 
pripomienky nemali, preto starosta požiadal zapisovateľku, aby prečítala uznesenie.  K bodu č.4 – 
Prerokovanie odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu Obce 
Laškovce na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a schválenie  rozpočtu na rok 
2022  - Uznesenie č.106/2021 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

I. Berie na vedomie: 

 a) Odborné stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 
2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.  
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b) Návrh viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 2021-2023 a návrh rozpočtu na 
rok 2021. 

c) Informáciu MF SR so zavedením rozpočtového informačného systému od 1.1.2014 v 
zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013,ktorým sa mení a dopĺňa zá-
kon číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve.  

II. Rozhodlo,  

že V zmysle zákona číslo 426/2013 zo dňa 29. Decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
číslo 583/2004 Z. z. o územnej samospráve § 4 ods. 5 nebude uplatňovať programový rozpočet na 
rok 2022.  

III. S ch v a ľ u j e : Rozpočet obce Laškovce na rok 2022 podľa rozpočtových kapitol 
takto:  

- Rozpočtové príjmy vo výške ..........................................  1 087.285 Eur  

- Rozpočtové výdavky vo výške .....................................    1 087.268 Eur 

bez pripomienok 

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.106/2021 

Hlasovanie:  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo  
Proti: Matúš Kudráč 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie o prerokovaní odborného stanoviska hlavnej kontrolórky 
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2022 – 2024 a návrhu rozpočtu obce na 
rok 2022 a schválenie rozpočtu na rok 2022  č.106/2021 bolo prijaté. 

 
 
5. Predĺženie zmluvy o vytvorenie spoločného hasičského zboru s Obcou Ložín 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta oznámil poslancom, že v ešte v júni 2020 uznesením č. 77/2020 zo dňa 8.6.2020 bola 
poslancami obecného zastupiteľstva schválená zmluva o vytvorení spoločného hasičského zboru 
s obcou Ložín, ktorá bola následne podpísaná dňa 29.6.2020. Zmluva s Obcou Ložín 
o vytvorení spoločného hasičského zboru bola na dobu určitú. Táto zmluva je platná do  
31.12.2021. Starosta poslancom vysvetlil,  že je potrebné schváliť také uznesenie, ktorým by 
bola zmluva predĺžená už na dobu neurčitú, aby obec splnila zákonom stanovenú povinnosť, 
podľa ktorej obce nad 500 obyvateľov musia mať vlastný alebo spoločný dobrovoľný hasičský 
zbor. Starosta požiadal poslancov o zaujatie stanoviska. Poslanec Milan Mihaľo vyjadril názor, 
že súhlasí s predĺžením zmluvy na neurčito, pretože Obec Ložín má vytvorené dobré podmienky 
pre fungovanie hasičského zboru. Poslanec Miroslav Bak navrhol, aby sa urobila osveta aj 
medzi občanmi Obce Laškovce, či nechcú byť členmi zboru.  
 
Starosta požiadal zapisovateľku, aby prečítala uznesenie.  K bodu č.7 – Predĺženie zmluvy 
o vytvorenie spoločného hasičského zboru s Obcou Ložín - Uznesenie č.107/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

I. Schvaľuje 
zmluvu o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce s obcou Ložín 

II.  Poveruje  
Starostu obce, Mareka Mikera, uzatvorením zmluvy s Obcou Ložín o spoločnom dobro-
voľnom hasičskom zbore obce na dobu neurčitú.  
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.107/2021 

Hlasovanie:  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko 
Mihaľo, Milan Mihaľo,  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Predĺžení zmluvy o vytvorení spoločného hasičského zboru 
s Obcou Ložín č. 107/2021 bolo prijaté. 

 

6. Zmena VZN o poplatkoch za komunálny odpad  
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce  

Starosta poslancov oboznámil s tým, že poplatok za komunálny odpad je príliš nízky 
( v súčasnosti 7,30 na osobu/rok) a je potrebné ho zvýšiť. Zároveň informoval poslancov, že 
ceny za vývoz odpadu sa od 1.1.2022 sa zvýšia, o čom už obec listom informovala spoločnosť 
FURA, ktorá komunálny odpad v obci vyváža. Náklady na vývoz by mali byť pokryté 
príjmami, ktoré obec vyberie od občanov. Poslanec Miroslav Bak vyjadril svoj názor, že 
poplatok platí len určitá skupina občanov a väčšina, najmä zo skupiny MRK tento poplatok aj 
tak neplatí. Zároveň vyjadril názor, že nie je proti zvýšeniu poplatku, lebo ceny všetkého rastú, 
ale žiadal od starostu, aby zabezpečil výber tohto poplatku aj od tej skupiny, ktorá je 
problémová, či už vo forme splátkového kalendára, alebo inou zákonnou formou.   
 
Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.6 – Zmena VZN o poplatkoch za komunálny odpad 
- Uznesenie č.108/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

I.  Schvaľuje: 

VZN č. 1/2021  

 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan 
Mihaľo,   
Proti: Matúš Kudráč 
Zdržal sa: -/- 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie o Zmene VZN o poplatkoch za komunálny odpad č.108/2021 
bolo prijaté. 
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7. Schvaľovanie odmien pre poslancov obecného zastupiteľstva 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta navrhol poslancom odmenu za ich aktívnu činnosť v prospech obce počas celého  roka, za 
to že sa podieľali na zabezpečovaní úloh obce vo výške 1200 Eur pre p. Miroslava bak, a po 300 eur 
pre poslancov Miroslava Kozára, Milana Mihaľa a Martina Mihaľa.  
 
Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.7 – Schvaľovanie odmien pre poslancov obecného 
zastupiteľstva - Uznesenie č.109/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

I.  Schvaľuje  

Odmenu pre poslanca Miroslava Baka vo výške 1.200 Eur / HM/,  Miroslava Ko-
zára vo výške 300 Eur / HM/, Milana Mihaľa vo výške 300 Eur / HM/  a  Mar-
tina Mihaľa vo výške 300 Eur / HM/ za pomoc počas celého roka pri usmerňo-
vaní občanov o nariadeniach platných v súvislosti s pandémiou a pomoc pri anti-
génovom testovaní na COVID-19.   

 
Hlasovanie:  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko 
Mihaľo, Milan Mihaľo,  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 109/2021 - Schvaľovaní odmien pre poslancov obecného 
zastupiteľstva bolo prijaté. 

 

8. Prerokovanie správy nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce     
        za  rok 2020 

     Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta prečítal poslancom správu nezávislej auditorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce 
za rok 2020. Záverom auditu bolo konštatovanie, že Obec Laškovce konala v súlade s 
požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.   

Nakoniec starosta vyzval zapisovateľku aby prečítala uznesenie K bodu č.8 – Prerokovanie správy 
nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce za  rok 2020  - Uznesenie 
č.110/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Berie na vedomie 
      Správu nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky obce Laškovce za rok 2020. 
 

Hlasovanie:  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko 
Mihaľo, Milan Mihaľo,  
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Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 

 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č.110/2021 o Prerokovaní správy nezávislej audítorky 
o overení účtovnej závierky Obce Laškovce za  rok 2020 bolo prijaté 

 

9. Schválenie členov inventarizačnej komisie 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

Starosta obce pripomenul poslancom, že sa blíži koniec roka a treba vykonať inventarizáciu 
majetku a záväzkov obce Laškovce za rok 2021. Navrhol preto inventarizačnú aj likvidačnú 
komisiu v zložení: 

Krajňaková 

Tongeľ 

Hajníková 

Radko Mihaľo 

Radko Miker 

Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.9 – Schválenie členov inventarizačnej komisie - 
Uznesenie č.111/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

I.  Schvaľuje  

Členov inventarizačnej  a likvidačnej komisie v zložení:  

Krajňaková 

Tongeľ 

Hajníková 

Radko Mihaľo 

Radko Miker 

 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.111/2021 

Hlasovanie:  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko 
Mihaľo, Milan Mihaľo,  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Schválení členov inventarizačnej a likvidačnej komisie 
č.111/2021 bolo prijaté. 
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10. Oznámenie o zmene výšky odmeny pre zástupcu starostu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta oznámil poslancom že od 1.1.2022 zvyšuje odmenu pre zástupcu starostu zo sumy 70 € 
na 140 € mesačne. Ako dôvod uviedol, že .................. 
 
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  
 

 
 

11. Žiadosť p. Beňaka o odškodnenie za poškodenie fasády domu č. 39 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta 
Starosta informoval poslancov, že na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Jaroslava Beňaka 
o odškodnenie poškodenia fasády domu č. 39. Pán Beňak vo svojej žiadosti uvádza, že 
poškodenie fasády spôsobili deti základnej školy.  
Poslanci na túto žiadosť p. Beňaka reagovali s tým, že poškodenie fasády žiakmi základnej 
školy nie je možné, pretože žiaci sa počas telesnej výchovy zdržujú prevažne na školskom dvore  
/ na druhej strane budovy základnej školy / a celý čas sú pod kontrolou učiteľov základnej školy.  
Poslanci sa zároveň pýtali, ako pán Beňak dospel k sume 1200 Eur. Zároveň vyjadrili svoj 
názor, že práce na fasáde domu č. 39 boli neodborne vykonané, polystyrén nebol ukotvený, ale 
len prilepený. Vrchná vrstva, ktorá by zabránila zatekaniu chýbala, a preto vplyvom počasia sa 
odlepila. Omietka začala opadávať už pred rokom a nepriaznivé počasie / silné vetry /spôsobilo 
devastáciu fasády. Poslanci odporučili starostovi aby na žiadosť p. Beňaka odpovedal záporne.  
 

Zapisovateľka prečítala uznesenie. K bodu č.11– Žiadosť p. Beňaka o odškodnenie za 
poškodenie fasády domu č. 39 - Uznesenie č.112 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

I. Schvaľuje 

Odškodnenie p. Beňaka vo výške 1.200 Eur 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.112/2021 

Hlasovanie:  
Za: -/- 
Proti: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, 
Milan Mihaľo,  
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie o Žiadosti p. Beňaka o odškodnenie za poškodenie fasády 
domu č. 39 č.112/2021 nebolo prijaté. 

 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Z á v e r 
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                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Marek Miker 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Miroslav Bak                         ........................................... 
 
 
Radko Mihaľo                        …………………………… 
 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


