
 
Zápisnica 

č. 5 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 12. júna 2015 o 
16,00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 
PROGRAM: 
 1.    Otvorenie 

 2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov a členov návrhovej komisie,  
 3     Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Laškovce   
 4.    Navýšenie limitu pokladne Ocu, ZŠ 
 5.    Odpredaj starých stolov a stoličiek z požiarnej zbrojnice    
 6.    VZN č.2 – schválenie výšky dotácie na 1 žiaka v CVČ 
 7.    Aktualizovať VZN č.3 o úhradách za poskytované služby obcou Laškovce 
 8.    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
 9.    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
 10.  Určenie rozsahu vykonávania zmeny rozpočtu starostom obce  
 11.  Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok – úprava rozpočtu.    
 12.  Schválenie komisie pre verejné obstarávanie, schválenie cenovej ponuky na opravu  
        cesty 
 13.  Diskusia,  Rôzne 

 14.  Z á v e r 

  
 

 
Priebeh jednania: 
 
1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ladislav Janko, 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. 
        Zároveň 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: Ladislav Janko 
b/ poslanci OZ: Ján Čečehovský, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan Žiga, Miroslav 
Bak, Štefan Harman 
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková, Marta Mišková 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Do 
programu rokovania do bodu 13 navrhol doplniť schválenie  
1.) vrátenia peňažných prostriedkov za neoznámenie zmeny trasy budovania kanalizácie 
realizovanej v roku 2013. Program rokovania ktorý bol schválený bez pripomienok. 
2.) zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
Predkladateľ: starosta Janko 
Za zapisovateľku bola poverená: Ing. Krajňaková 
Za overovateľov zápisnice boli poverení: Štefan Harman, Miroslav Bak  



Pre úpravu písomného návrhu na uznesenie bola schválená návrhová komisia v tomto zložení: 
Štefan Drábik - predseda, Marek Miker a Milan Žiga 
 
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
 
3. Schválenie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Laškovce   
Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta obce oboznámil poslancov s vypracovaním plánu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja 
obce Laškovce. Poslancom vysvetlil, že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je potrebné 
mať vypracovaný, ak sa obec chce uchádzať o prostriedky z eurofondov.       
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
4. Navýšenie limitu pokladne Ocu, ZŠ 

Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta obce vysvetlil poslancom, že z dôvodu neprekročenia denného limitu pokladne OcU a ZŠ 
najmä pri plánovaní nákupu stravných lístkov je potrebné mať dostatočný limit v pokladne. 
Prekročenie denného limitu v pokladni je prísne kontolované aj zo strany Národného kontrolného 
úradu. Starosta navrhol, aby sa denný limit navýšil v prípade pokladne OcU na sumu 3000 € a v 
pokladni ZŠ na sumu 2000 €.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti: -/- 
Zdržal sa: -/- 
 
5. Odpredaj starých stolov a stoličiek z požiarnej zbrojnice    
Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta navrhol vyradiť z inventarizácie majetku obce Laškovce stoly / 22 ks / a stoličky /105 ks / 
nachádzajúce sa v požiarnej zbrojnici. Starosta navrhol stoličky a stoly, ktoré sú polámané 
zlikvidovať spoločnosťou FURA s.r.o. a použiteľné stoličky prerozdeliť pre občanov obce podľa 
potrieb. Do komisie na likvidáciu stoličiek navrhol Milana Žigu a Mareka Mikera, ktorí podľa 
zoznamu o vyradení prerozdenia stoly a stoličky pre občanov. Kritérium prerozdeľovania bude 
sociálna situácia v rodine obdarovaného.    
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 
6. VZN č.2 – schválenie výšky dotácie na 1 žiaka v CVČ 

Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta predložil poslancom návrh na dotáciu na žiaka s trvalým pobytom v obci Laškovce 
navštevujúceho centrum voľného času v inej obci. Dotáciu na jedného žiaka pre rok 2015 stanovil 
vo výške 50 €. Počet žiakov, na ktorých je potrebné dotáciu poskytnúť, sa stanoví v zmluve s 
príslušnou obcou.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  



Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 
7. Aktualizovať VZN č.3 o úhradách za poskytované služby obcou Laškovce 
Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta obce navrhol poslancom, aby prehodnotili ceny za prenájom strojov patriacich obci napr. 
prenájom kosačiek… Starosta navrhol ceny zvýšiť, aby sa vytvoril fond na opravu týchto strojov. 
Poslanec Bak navrhol, aby sa stroje nepožičiavali, ale aby niektorý z koordinátorov obce príp. 
niektorý z aktivačných pracovníkov obce išiel na žiadosť občana obce Laškovce vykonať 
požadované práce / napr. pokosiť trávu/ za stanovený poplatok. Poplatok za pokosenie trávy na 
pozemku navrhol stanoviť vo výške 2 €/hod. Ing. Krajňaková prečítala poslancom aj ostatné 
poplatky, ktoré VZN obsahuje. S návrhom VZN boli poslanci oboznámení aj mailom. Starosta dal 
hlasovať o návrhu poslanca Miroslava Baka. Poslanci navrhli, aby § 4 bod 2 o nájomnom za 
hrobové miesta bol vypustený. V § 4 by zostal len poplatok za povolenie na pochovanie zosnulého, 
ktorý nemal trvalý pobyt v obci Laškovce vo výške 35 €.   
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 
8.    Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 
Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku aby prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce. 
Kontolórka odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad a doporučila s 
dodržaním ustanovení § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. a § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., t.j. 
overenie účtovnej uzávierky audítorom 
 
. Obecné zastupiteľstvo zobralo jej stanovisko na vedomie.  
 
 9.    Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
Predkladateľ: Ing. Jana Krajňaková – účtovníčka.  
Ing. Krajňaková predložila na schválenie záverečný účet obce Laškovce za rok 2014. Poslanci mali 
možnosť oboznámiť sa s ním aj doma, nakoľko podklady im boli zaslané mailom. Starosta dal 
hlasovať o schválení záverečného účtu za rok 2014 bez výhrad.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
Ing. Krajňaková predložila na schválenie aj použitie rezervného fondu za rok 2014. Navrhla, aby sa 
prostriedky z rezervného fondu použili na vyplatenie pôžičiek obce Laškovce.  
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 
 10.  Určenie rozsahu vykonávania zmeny rozpočtu starostom obce  
Predkladateľ: Ing. Krajňaková 
Ing. Krajňaková navrhla, aby sa starostovi obce určilo, do akej výšky môže úpravovať rozpočet sám 
bez zvolávania obecného zastupiteľstva s tým, že o uskutočnených zmenách v rozpočte bude 
informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Navrhla schváliť: 
-     presunom medzi jednotlivými položkami  do výšky 500,00 €. 



-     ak sú naplnené príjmy rozpočtu vyššie   500,00 € 

-    ak  sa  príjmy neplnia, ktoré výdavky budú krátené 500,00 

Poslanec Miroslav Bak navrhol, aby starosta mohol sám rozhodovať o použití finančných prostriedkov pri 

platbách na faktúru do výšky 2000 € a pri platbách v hotovosti do výšky 1000 €. Starosta dal hlasovať 

o predložených návrhoch.  

Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 

 11.  Rozbor hospodárenia obce za I. štvrťrok – úprava rozpočtu.    
Predkladateľ: Ing. Krajňaková 
Ing. Krajňaková oboznámila poslancov so stavom finančných prostriedkov na účtoch obecného 
úradu Laškovce. Informovala poslancov o prijatí rozpočtového opatrienia č. 1, ktoré mohol 
podpísať starosta nakoľko sa jednalo len o presun finančných prostriedkov v rámci jednotlivých 
kapitol. Zároveň navrhla prijať rozpočtové opatrenie č. 2, 
v položke 632001/41/ELE – navýšenie o 1400 € / nedoplatok v ročnom vyúčtovaní elektriny/ 
v položke 633006/41 -  navýšenie o 3000 € / výdavky na aktivačných pracovníkov/ 
v položke 633009/41 – navýšenie o 1300 € / Publikácia - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
                                                                        obce Laškovce/ 
v položke 637003/41 – navýšenie o 200 € / reklama, propagácia / 
v položke 637004/41 – navýšenie o 1000 € / vývoz odpadu / 
v položke 637005/41 – navýšenie o 1620 € / právne služby / 
 
 12.  Schválenie komisie pre verejné obstarávanie, schválenie cenovej ponuky na opravu  
        cesty 
Predkladateľ: starosta Janko 
Starosta navrhol vytvoriť komisiu pre verejné obstarávanie. Poslanci jeho návrh zamietli s tým, že v 
prípade potreby nie je problém zvolať zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré ponuky prejedná. 
Starosta oznámil, že obec plánuje opraviť bočnú cestu a preto vyzvla 3 spoločnosti na predloženie 
cenovej ponuky. P. Čečehovský navrhol vstúpiť do rokovnia so spoločnosťou ZEPO s.r.o. s tým, že 
cesta bola poškodená pri výstavbe kanalizácie a preto ju ma dať ZEPO s.r.o. do pôvodného stavu.  
Poslanci poverili starostu vstúpiť do rokovania ohľadne opravy cesty.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Štefan Drábik, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan 
Žiga, Ján Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: -/- 
 
13. Diskusia  
1./ Miroslav Bak podal návrh, aby sa bývalej starostke Gabiele Kalokovej poslala výzva na 
zaplatenie sociálnych pôžičiek, ktoré neoprávnene poskytla počas svojho funkčného obdobia. 
Starosta dal hlasovať o návrhu za prijatie uznesenia o vyzvanie na zaplatenie dĺžnej sumy.  
Za  hlasovali: Miroslav Bak, Štefan Harman, Peter Hrašok, Marek Miker, Milan Žiga, Ján 
Čečehovský  
Proti:-/- 
Zdržal sa: Štefan Drábik 
 
2./ V diskusii vystúpil aj občan Laškoviec - M. Kanči s tým, že chce zvolať verejnú schôdzu rómov. 
Starosta mu prisľúbil dohodu ohľadne dátumu konania schôdze.    
 
3./ Občania prítomní na zasadnutí OZ podali námietku na stav priekop a mostíkov popri hlavnej 
ceste. Poslanec Miroslav Bak navrhol, aby sa zistila cena rúr potrebných na mostíky. V prípade 



možnosti rozpočtu by sa tieto rúry zakúpili a mostíky opravili.  
 
5./ Ing. Krajňaková oznámila poslancom, že v súvislosti s prijatím zákona č. 307/2014 Z.z. o 
niektorých opatreniach súviacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, obec ako 
zamestnávateľ, vydala vnútornú smernicu, v ktorej určila podrobnosti § 11 ods. 8 tohto zákona. Za 
zodpovednú osobu určila konrolórku obce Martu Miškovú. Takúto vnútornú smernicu bola obec 
povinná vydať najneskôr do 30.6.2015. Obec si splnila svoju zákonnú povinnosť.  
 
 
 
14. Záver 
Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................................                                ....................................................... 
                      zástupca starosty                                                        starosta obce 
                      Ján Čečehovský                                                        Ladislav Janko 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Štefan Harman               ........................................... 
Miroslav Bak                  ........................................... 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Jana Krajňaková           ...................................................... 


