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Zápisnica 

č. 2 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 16.12.2022 o 
16.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2023 – 2025 a návrhu 

rozpočtu obce na rok 2023 a schválenie rozpočtu na rok 2023  
5. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce Laškovce 
6. Prerokovanie správy nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce     
        za rok 2021 
7. Schválenie VZN č. 1/2022 
8. Oznámenie o zmenách rozpočtu č. 6 a č. 7 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Z á v e r 

 

Priebeh jednania: 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Milan Kanči, 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: Milan Kanči 
b/ poslanci OZ: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan 
Mihalčin, Radoslav Moskaľ,  
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce,  
Neprítomní: -//- 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, 
    Predkladateľ: Milan Kanči- starosta  
                             Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Jana Krajňaková  
                             Za overovateľov zápisnice boli poverení: Štefan Drabik 
                                                                                                Radoslav Moskaľ 
 

3. Schválenie programu 
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Predkladateľ: Milan Kanči– starosta obce 
Starosta prečítal navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Poslanec Miroslav Bak 
navrhol doplniť do bodu Rôzne:  
1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o odhrňaní snehu   
2. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Laškovciach.,  
3. Zmena VZN o poplatkoch za komunálny odpad.  
Starosta dal hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva:  
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: -/- 
Proti: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ,  
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta dal hlasovať za doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva: 
 
Hlasovanie: 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan 
Mihalčin, Radoslav Moskaľ,  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že doplnený navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva bol 
schválený. 

 
4. Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2023 – 2025 a návrhu 

rozpočtu obce na rok 2023 a schválenie rozpočtu na rok 2023  
Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 
 

Vzhľadom k tomu, že obec Laškovce nemá hlavnú kontrolórku, stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2023 – 2025 a návrhu rozpočtu obce na rok 
2023 nebolo poslancom predložené.    
Starosta dal slovo ekonómke obce, aby sa vyjadrila k rozpočtu. Ekonómka oboznámila poslancov aj 
so žiadosťou Jednoty dôchodcov v Laškovciach, ktorí žiadali zahrnúť do rozpočtu aj schválenie 
dotácie pre ich organizáciu v sume 500 Eur na rok na aktivity podľa prílohy uvedených v Žiadosti. 
Poslanci po oboznámení sa so žiadosťou Jednoty dôchodcov navrhli navýšiť výdavky 
navrhovaného rozpočtu o 100 Eur pre Jednotu dôchodcov. Iné pripomienky k rozpočtu poslanci 
nemali, preto zapisovateľka prečítala uznesenie  
K bodu č.4 – Prerokovanie návrhu viacročného rozpočtu Obce Laškovce na roky 2023 – 2025 
a návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a schválenie rozpočtu na rok 2023 -  Uznesenie č.6/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.                     Berie na vedomie 

b)    Návrh viacročného rozpočtu obce Laškovce na roky 2023-2025 a návrh  
        rozpočtu na rok  2023. 
 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  
       zákon číslo  583/2004 Z. z. o územnej samospráve. 
 d)   rozpočet na roky 2023 – 2025 : 
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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  
2023. 
 
III. S ch v a ľ u j e : 
     Rozpočet obce Laškovciach  na rok 2023 podľa funkčnej klasifikácie / po kapitolách/ takto: 
 
Rozpočet na rok  2023 

Bežné príjmy 489.120 
Kapitálové Príjmy 0 
Príjmové finančné operácie          10.000 
Rozpočtové príjmy obce  spolu 499.120 

Bežné výdavky                                        470.912 

Kapitálové výdavky                                                     21.490 
Výdavkové  finančné operácie 0 
Rozpočtové výdavky obce  spolu 492.402 

Hospodárenie obce celkom - prebytok 
V tom: 
Bežný rozpočet - prebytkový 
Kapitálový rozpočet - schodkový 
Finančné operácie - prebytkový 

6.718 
 
 

18.208 
         -21.490 

10.000 
 
Rozpočet na rok 2024        2025 

Bežné príjmy 485.747 510.393 
Kapitálové Príjmy 0 0 
Príjmové finančné operácie 0 0 
Rozpočtové príjmy obce  spolu 485.747 510.393 

Bežné výdavky                                        458.124 446.924 

Kapitálové výdavky                                                    2.490 2.490 
Výdavkové  finančné operácie 0 0 
Rozpočtové výdavky obce  spolu 460.614 449.414 
Hospodárenie obce celkom - prebytok 
V tom: 
Bežný rozpočet - prebytkový 
Kapitálový rozpočet - schodkový 
Finančné operácie -  
 

25.133 60.979 
 
27.623 
-2.490 
0 

 
63.469 
-2.490 

0 
 

 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.6/2022 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 



4 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 6/2022 bolo prijaté. 

 
 

5. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce 
Laškovce 
Predkladateľ: Milan Kan či – starosta obce 

    
Starosta oboznámil poslancov, že obec nemá hlavnú kontrolórku, preto požiadal poslancov 
o stanovenie termínu výberového konania. Starosta navrhol termín 24.01.2023. Nikto z poslancov 
nemal pripomienky, preto zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5 – Vyhlásenie výberového 
konania na hlavného kontrolóra/ hlavnú kontrolórku obce Laškovce -  Uznesenie č. 7/2022 

 
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  24.01.2023. 

 
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.7/2022 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 7/2022 bolo prijaté. 

 
6. Prerokovanie správy nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce     
     za rok 2021 

Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 
Ekonómka obce prečítala stanovisko audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce za 
rok 2021. V správe sa konštatovalo, že účtovná závierka za rok 2021 bola urobená v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách. Poslanci k správe audítorky nemali žiadne pripomienky.  

    Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.6. – Prerokovanie správy nezávislej audítorky  

    o overení účtovnej závierky Obce Laškovce za rok 2021 -  Uznesenie č. 8/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Berie na vedomie  

Správu nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Obce Laškovce za rok 2021 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.8/2022 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 8/2022 bolo prijaté. 
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7. Schválenie VZN č. 1/2022 

Predkladateľ: Milan Kan či – starosta obce  
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN  č. 1/2022 O úhradách za 
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Laškovce, ktoré bolo zverejnené na webovej 
stránke. Poslanec Ján Magura navrhol znížiť poplatok za prenájom sály na kar z navrhovaných 
70 Eur na 40 Eur a zároveň zvýšiť poplatok za prenájom sály na rodinné oslavy 
v nevykurovanom období zo 70 Eur na 100 Eur. Poslanci z návrhom na zníženie poplatku na kar 
vo výške 40 Eur súhlasili. So zvýšením poplatku na prenájom sály na rodinné oslavy nesúhlasili 
a ponechali poplatok tak, ako bol návrh VZN a to na 70 Eur v nevykurovanom období.  
Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.7. – Schválenie VZN č. 1/2022-  Uznesenie č. 
9/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

VZN č. 1/2022 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.9/2022 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 9/2022 bolo prijaté. 

 
8. Oznámenie o zmenách rozpočtu č. 6 a č. 7  

Predkladateĺ: Ing. Jana Krajňaková – ekonómka obce 

Ekonómka obce informovala poslancov o zmenách rozpočtu č. 6 a č. 7., ktoré vykonal ešte 
bývalý starosta Marek Miker.  

V zmene č. 6.  - sa menili príjmy vo výške 576 Eur a výdavky vo výške 576 Eur na obstaranie 
účebníc pre žiakov ZŠ.  

V zmene č. 7. – sa menili príjmy vo výške 536.090 Eur a výdavky vo výške 536.090 Eur. 
Jednalo sa o presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami, ako aj zrušenie 
výdavkov na výstavbu materskej školy, kde obec odstúpila od zmluvy s Ministerstvom vnútra.  

Konečný výsledok rozpočtu / príjmy- výdavky / sa nemenil.  

Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.8. – Oznámenie o zmenách rozpočtu č. 6 a č. 7 -  
Uznesenie č. 10/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Berie na vedomie 
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Zmeny rozpočtu č. 6. a č. 7. 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.10/2022 
 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 10/2022 bolo prijaté. 

 

9.  Rôzne 
9.1. Schválenie zmluvy na odhrňanie snehu 

 Predkladateľ: Miroslav Bak – poslanec obecného zastupiteľstva 

 Poslanec Miroslav Bak vyjadril svoj názor, že obec by mala mať uzatvorenú zmluvu s nejakou 
firmou o odhrňaní snehu v zime, aby sa nestalo, že kalamitný stav nebude mať kto riešiť. Vyzval 
preto starostu, aby na najbližšom zastupiteľstve predložil návrh zmluvy.  

9.2. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Laškovciach 

 Predkladateľ: Miroslav Bak – poslanec obecného zastupiteľstva 

Poslanec Miroslav Bak navrhol schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva v Laškovciach. Poslanci boli toho názoru, aby zásady odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva zostali nezmenené.  

 Zapisovateľka prečítala uznesenie k bodu č.9.2. – Schválenie zásad odmeňovania poslancov 
obecného zastupiteľstva v Laškovciach-  Uznesenie č. 11/2022  
 

Obecné zastupiteľstvo v Laškovciach 
 

I.  Schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Laškovciach 
 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.11/2022 
 
Hlasovanie:  
Za: Miroslav Bak, Štefan Drabik, Martin Hrašok, Jozef Kešeľ, Ján Magura, Dušan Mihalčin, 
Radoslav Moskaľ, 
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 11/2022 bolo prijaté. 

 
9.3. Úprava VZN o poplatkoch za komunálny odpad 

 Predkladateľ: Miroslav Bak – poslanec obecného zastupiteľstva 

 Poslanec Miroslav Bak navrhol, aby sa fyzických osobám - podnikateľom odpustil poplatok za 
komunálny odpad, ktorý je v súčasnosti 50 Eur na rok, ak si platia za komunálny odpad z iného 
dôvodu napr. z dôvodu trvalého pobytu v obci. Ekonómka poslancov upozornila, že určenie 
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platiteľov poplatku za komunálny odpad je stanovené vo VZN č. 1/2021, ktoré musí byť 
v súlade so zákonom 584/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Ak poslanci budú mať 
záujem, prípadnú zmenu VZN môže obec pripraviť na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Starosta dal preto hlasovať, či sa obec má zaoberať zmenou VZN o poplatkoch 
za komunálny odpad v takej forme, ako navrhol poslanec Miroslav Bak. Poslanci boli proti, 
preto starosta skonštatoval, že VZN o poplatkoch za komunálny odpad sa nateraz meniť nebude.  
 

9.4.Oznámenie zástupcu starostu 
Predkladateĺ : Milan Kan či – starosta obce 
Na záver starosta oznámil poslancom, že už si vybral svojho zástupcu. Oznámil poslancom, že 
od 1.1.2023 sa zástupcom starostu stane Miroslav Bak. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  
 
 

10.   Diskusia 

 
11. Z á v e r 

Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           ....................................................... 
                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                             Milan Kanči 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Štefan Drabik                          ........................................... 
 
 
Radoslav Moskaľ                    …………………………… 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


