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Zápisnica 

č. 26 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 26.5.2022 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. Oboznámenie sa s realizáciou vybudovania výdajného stojanu na pitnú vodu 
5. Oboznámenie sa s realizáciou projektu výstavby MŠ Laškovce 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. 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 6 
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, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: Martin Mihaľo 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Marek Miker - starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Miroslav Kozár 
                                                                                                Viktor Fliťár 
 

3. Schválenie programu 
Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva.  
Poslanci nemali výhrady, preto starosta dal hlasovať za navrhnutý program rokovania obecného 
zastupiteľstva:  
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Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Milan Mihaľo, Radko 
Mihaľo 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 
 

4. Oboznámenie sa s realizáciou vybudovania výdajného stojanu na pitnú vodu  
      Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

 
Starosta informoval poslancov, že v rómskej osade sa vybudoval výdajný stojan na pitnú vodu. 
Stavebné práce realizovala spoločnosť RAVOZA s.r.o. z Michaloviec a výdajný stojan namontovala 
spoločnosť Pozemné staviteľstvo z Prešova. Občania si tankujú vodu prostredníctvom čípov. Každý 
číp má hodnotu 6 Eur. Zatiaľ si ho občania kupujú na splátky / teraz zaplatili 3 eura/. Pri dobíjaní 
kreditu sa bude občanom postupne sťahovať nedoplatok, ktorý majú za odber vody a zvyšok si 
dobijú na nový odber vody. K dnešnému dňu je starý dlh 396,72 Eur.  Pospláca sa po dohode 
s občanmi. Pri realizácii stavebných prác vodovodnej šachty vznikli ďalšie vyvolané náklady, 
s ktorými obec nerátala. Obec urobila prieskum trhu a po schválení zmeny rozpočtu č. 2 by obec 
podpísala zmluvu so spoločnosťou RAVOZA  na tieto práce naviac. Konkrétne ide o osadenie 
nového cestného panela ako prístupovej cesty k výdajníku, výkopové práce a vyčistenie kanála 
bagrom. Starosta predložil poslancom aj návrh zmluvy so spoločnosťou RAVOZA. 
Okrem týchto prác nad rámec rozpočtu, obec zaplatila ešte 79 Eur za elektricku prípojku, 80 Eur za 
vytýčenie trasy vody, 184 Eur za preloženie meradla... Celkovo za výdajný stojan na pitnú vodu 
obec tento rok zaplatí 21.698,65 Eur. Potrebujeme preto upraviť rozpočet tak na strane príjmov ako 
aj na strane výdavkov o sumu zhruba 11000 Eur.  
Prostriedky na výdajník vody, ktoré budú nákladom obce, by sa použili z rezervného fondu. Zvyšné 
náklady by sa použili z bežných prostriedkov. Po predložení dokumentácie/ 30 dní od dokončenia 
projektu/ by obci malo ministerstvo vnútra preplatiť.  
Starosta vyzval poslancov, či má niekto pripomienky k úprave rozpočtu č. 2, k návrhu zmluvy na 
práce naviac alebo k samostatnému výdajníku. Nikto nemal pripomienky, preto starosta vyzval 
zapisovateľku, aby prečítala uznesenie. 
 
             Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.4  – Zmena rozpočtu č. 2 - Uznesenie  
             č.113 

 
Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 

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

I.  Schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu č. 2 

II.  Schvaľuje: 

Zmluvu so spoločnosťou RAVOZA na práce prístupovej cesty k výdajníku na vodu 
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           Starosta dal hlasovať za uznesenie č.113 

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

 
  Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 113 bolo prijaté. 

 
 

 
5. Oboznámenie sa s realizáciou projektu výstavby MŠ Laškovce 

Predkladateľ: Marek Miker – starosta obce 

 

         Starosta informoval poslancov, že v mesiaci máj 2022 bola ukončená na ministerstve 
kontrola verejného obstarávania na stavebné práce, ktorej záverom bolo poníženie preplatenia 
oprávnených nákladov o 25 %. Keďže stavebné materiály extrémne vzrástli, berúc do úvahy aj 
to, že rozvody elektriny, kúrenie tiež nie sú oprávnenými nákladmi, tak obec by celá tá výstavba 
materskej školy stála príliš veľa. Starosta informoval poslancov, že sa radil s obecným 
právnikom, inými starostami ako aj s tými čo nám spracovávali žiadosť a bolo nám odporučené 
urobiť nové verejné obstarávanie. Takýto problém majú aj iné obce.  
Obec preto zrušila zmluvu s víťazným uchádzačom  - spoločnosťou TAMALEX s.r.o.. Teraz by 
sa malo začať nové verejné obstarávanie.  
Prvé verejné obstarávanie nám robil pán Tomík. Toto druhé verejné obstarávanie by obec zadala 
p. Kopčákovej, ktorá nám robila verejné obstarávanie aj na výdajník na vodu. Jej cenová 
ponuka, ktorú nám zaslala, je vo výške 4.920 Eur s DPH.  Druhé verejné obstarávanie by mohlo 
byť rýchlejšie.  Poznáme chyby, ktoré nám ministerstvo vytklo. Termín na vybudovanie škôlky 
je do 31.12.2023. Ak by všetko išlo hladko, tak by sme to mohli ešte stihnúť. Ceny stavebných 
materiálov stále rastú, preto je aj lepšie robiť nové verejné obstarávanie s novým rozpočtom. 
Starosta dal poslancom k nahliadnutiu návrh zmluvy s p. Kopčákovou. Informoval tiež 
poslancov, že je potrebná aj úprava rozpočtu č. 3 ohľadom výdavkov na toto druhé verejné 
obstarávanie.  
Nikto z poslancov nemal pripomienky.  
 
Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5 – Oboznámenie sa s realizáciou projektu 
výstavby MŠ Laškovce 

 - Uznesenie č.114 

 
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 s p. Kopčákovou na druhé verejné obstarávanie na MŠ Laškovce  

 

II.  Schvaľuje  
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Zmenu rozpočtu č. 3 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.114 

Hlasovanie:  
          Za  hlasovali: Miroslav Bak, Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Milan Mihaľo,  
          Radko Mihaľo 
          Proti: -/- 
          Zdržal sa: -/- 
 
  Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 114 bolo prijaté. 

 
 

6. Rôzne 
 

7. Diskusia 
 

7.1.V rámci diskusie poslanci starostu vyzvali, aby požiadal p. Kostovčíka, či by nemohol 
pokosiť pozemky Urbariátu Laškovce, pretože je tam už veľmi vysoká tráva. Starosta 
poslancom prisľúbil, že mu zavolá.  

7.2.Poslanci starostovi vytkli, že ne je vyčistený kanál – „Bulok“. Starosta sľúbil, že urobí 
všetko, aby do jesene bol. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Marek Miker 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Miroslav Kozár                         ........................................... 
 
 
Viktor Fliťar                              …………………………… 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                ............................................ 


