
Zápisnica 

č. 21 
 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa 

31.03.2021 o 18.00  hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce. 
 
 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

• Otvorenie 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

• 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  

• Rôzne 

• Diskusia 

• 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 Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan 

Mihaľo, Peter Miker 

c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková  - pracovníčka obce, Radko Miker 

Neprítomní: Viktor Fliťár 
 

Starosta prečítal pôvodný navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol 

doplniť do programu rokovania obecného zastupiteľstva do bodu Rôzne  Žiadosť Oľgy 

Stropkovičovej o vytvorenie pietneho miesta na miestnom cintoríne zomrelým počas 

pandémie pred 200 rokmi.  

Poslanci s doplnením bodu súhlasili.  
 

Starosta dal najprv hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného 

zastupiteľstva:  
 

Za  hlasovali: -/- 

Proti: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo, Peter 

Miker 



Zdržal sa: -/- 
 
 
 

Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva .  

• Otvorenie 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,  

• 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  

• Rôzne 

  4.1.  Zriadenie pietneho miesta na cintoríne zomrelým počas pandémie pred 200 rokmi 

• Diskusia 

• Z á v e r 
 
 
 

Za  hlasovali: Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo, 

Peter Miker   

Proti: -/- 

Zdržal sa: -/- 
 

Starosta skonštatoval, že rozšírený 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: Milan Mihaľo 

                                                                                                Peter Miker 
 

• 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  
 

Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka nebola prítomná na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, starosta prečítal stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu 

Obce Laškovce na roky 2020 – 2022 a návrhu rozpočtu obce na rok 2020.  Stanovisko hlavnej 

kontrolórky dostali poslanci spolu s pozvánkou.  

Starosta dal slovo ekonómke obce, aby sa vyjadrila k rozpočtu. Ekonómka obce vyzvala 

poslancov, či majú nejaké návrhy na zmenu, či s rozpočtom súhlasia. Poslanci sa vyjadrili, že 

rozpočet neschvália, kým nebudú mať všetky podrobné informácie o výdavkoch obce. 

Poslanci žiadali pracovné stretnutie k návrhu rozpočtu. Na to sa starosta vyjadril, že stretnutie 

k návrhu rozpočtu už bolo v decembri minulého roku, keď sa prvý krát schvaľoval rozpočet. 

Terajší návrh rozpočtu je len  navýšený tak na strane príjmov ako aj na strane výdavkov kvôli 

schválenej dotácii na výstavbu materskej školy. A počas 15 dňovej lehoty od zverejnenia 

rozpočtu na webovom sídle, sa mali poslanci s návrhom rozpočtu oboznámiť a prísť na 

obecný úrad, ak majú nejaké otázky. Nikto obecný úrad v tejto súvislosti nenavštívil. Starosta 

vyjadril tiež názor, že ani vysvetľovaním jednotlivých položiek rozpočtu, nedochádza 

k posunu a konečnému schváleniu rozpočtu. Vysvetlil im, že chod obecného úradu musí byť 

zachovaný. Starosta poslancom vytkol, že ich nezaujíma rozvoj obce, ale len platy 



zamestnancov obecného úradu a základnej školy. Poslanci by chceli určovať platy 

zamestnancov, pričom tie sú v kompetencii starostu a ten sa pri ich výške riadi katalógom 

pracovných činností a zákonom 553/2003 v znení neskorších predpisov, kde je daná aj 

stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

Poslanec Matúš Kudráč chcel vedieť, koľko má obec peňazí na účte. Ekonómka mu prečítala 

zostatky na jednotlivých účtoch vytlačené z internetbankingu o 16.00 hod v deň konania 

obecného zastupiteľstva / teda 31.12.2021/. Poslanec týmto zostatkom nedôveroval a žiadal 

starostu, že sa osobne chce presvedčiť o zostatkoch priamo v bankách. Na to mu starosta 

odpovedal, že kedykoľvek si môžu urobiť návštevu bánk, kde má obec zriadené účty.  

Poslanec Milan Mihaľo sa opýtal starostu, kde obec minula 2000 Eur, ktoré zaplatil p. Brhlík 

za neúspešný súdny spor. Na to mu aj ekonómka aj starosta odpovedali, že o žiadnych 

peniazoch nevedia, že žiadne také peniaze neboli pripísané na účet obce. Poslanec Milan 

Mihaľo si počas zastupiteľstva telefonicky overoval túto informáciu.  

Starosta sa vyjadril, že nevie ako má presvedčiť poslancov aby mu dôverovali, že nič nekalé 

sa na obecnom úrade nedeje. Na zastupiteľstvách stále musí vyvracať nejaké podozrenia. Už 

rok neschválili žiadne dôležité uznesenie. A namiesto toho, aby sa obecné zastupiteľstvo 

venovalo rozvoju obce, brzdí rozvoj aj tým, že nevie schváliť rozpočet. Prípadne iné veci, pri 

ktorých je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva. 

Poslanec Radko Mihaľo sa pýtal na rozpočet za rok 2018,2019, že mu tam nesedia nejaké 

položky. Ekonómka sa nevedela vyjadriť na mieste k starým rozpočtom, a odporučila mu, aby 

prišiel na obecný úrad a spoločne sa na to pozrú. Ekonómka sa tiež vyjadrila, že kvôli čomu 

sa vracajú k uzavretým rozpočtom, kde má obec schválený záverečný účet, výročnú správu 

a správu audítora. Odporučila poslancom, aby sa venovali novému rozpočtu, aby obec mohla 

napredovať vo výstavbe materskej škôlky a iných naplánovaných projektoch. Poslanec Matúš 

Kudráč sa vyjadril, že v obci škôlku netreba. Poslanec Milan Mihaľo sa vyjadril, že ani školu 

nám netreba a hlavne nie asistentov a toľko učiteľov. Ekonómka im vysvetľovala že škola nie 

je platená z obecných peňazí, že je financovaná z ministerstva školstva a preto to nie je téma 

na riešenie.  

Poslanci začali otvárať rôzne témy, ktoré nemali nič spoločné s rozpočtom, preto starosta 

navrhol, aby sa hlasovalo o rozpočte a vyzval ekonómku, 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.96 
 

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 zákon 
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 2021.  



 

III. S ch v á ľ u j e : Rozpočet obce Laškovce na rok 2021 takto:  

- Rozpočtové príjmy vo výške 1.073 399  Eur  

- Rozpočtové výdavky vo výške 1.035 075 Eur 

bez pripomienok 

Starosta dal hlasovať za uznesenie č.97 

Hlasovanie:  

Za: Peter Miker, Miroslav Kozár 

Proti: Milan Mihaľo, Martin Mihaľo, Matúš Kudráč 

Zdržal sa: Radko Mihaľo 
 

Starosta skonštatoval, že uznesenie o schválení rozpočtu na rok 2021 č.96 nebolo prijaté. 
 

• Rôzne 

•  Zriadenie pietneho miesta na cintoríne zomrelým počas pandémie pred 200 

rokmi.  

Starosta prečítal poslancom list pani Oľgy Stropkovičovej, v ktorom žiada starostu 

a celé obecné zastupiteľstvo o otvorenie diskusie s možnosťou urobiť spoločný 

malý pomník alebo aspoň tabuľku s pripomenutím si tejto udalosti  

Poslanci sa na túto tému vyjadrili, že si musia obliahnuť terén na cintoríne, kde sa 

tento spoločný hrob nachádza a potom zaujmú stanovisko.  

Zapisovateľka prečítala  uznesenie č.97 

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: 

Žiadosť Oľgy Stropkovičovej o zriadenie pamätného miesta pre zomrelých počas 

pandémie pred 200 rokmi 
 

• Diskusia 

•  Poslanec Milan Mihaľo sa pýtal starostu, či hlavná kontrolórka je 

zamestnankyňou obce stále, aj keď už dva krát neuspela vo výberovom konaní a či 

je platená z obecných peňazí. Starosta dal slovo ekonómke obce, ktorá poslancovi 

odpovedala že áno. Hlavná kontrolórka je zamestnankyňou obce a je platená z 

obecných peňazí. Pracovný pomer hlavnej kontrolórky, ktorý mal byť ukončený 

31.7.2020 bol predĺžený dodatkom, o čom zastupiteľstvo už niekoľko krát 

informovala a poslanci mali dodatok k nahliadnutiu. Pracovný pomer hlavnej 

kontrolórke bol predĺžený 31.7.2020 podľa zákona č. 73/2020 Z.z., Voľba 

hlavného kontrolóra sa uskutoční až po skončení krízovej sitácie.   

•  Poslanec Milan Mihaľo sa pýtal starostu, prečo pracovníci menších obecných 

služieb nechodia do práce. Starosta mu vysvetlil, že ho situácia ohľadom 

pracovníkov menších obecných služieb tiež ťaží a v tejto otázke kontaktoval úrad 

práce, ako by sa občanom dalo pomôcť., lebo prichádzajú o peniaze. Starostovi 

bolo povedané, že kvôli opatreniam v súvislosti s COVID19 je uzatváranie nových 

zmlúv s pracovníkmi menších obecných služieb pozastavené. Ale ak starosta 

veľmi potrebuje vykonávať nejaké práce pre obec, môže si za podmienky 



dodržiavania protiepidemiologických štandardov vybrať maximálne 5-10 ľudí a 

požiadať o výnimku. Menný zoznam ľudí, pre ktorých žiada o výnimku má poslať 

spolu so žiadosťou na úrad práce. Starosta sa preto spýtal poslancov, ktorých ľudí 

má uprednostniť, aby nenastali nepokoje v obci medzi jednotlivými rodinami. 

Starosta vyjadril tiež názor, že ak sa situácia zleší a Covid infekcie ustúpia,  úrad 

práce povolí vykonávať menšie obecné služby pre všetkých. Zodpovednosť za 

výber pracovníkov poslanci nechceli prevziať. Starosta preto povedal, že zašle 

zoznam všetkých ľudí, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu o vykonávaní 

menších obecných služieb a uvidí sa, koľkých urad práce schváli.  

•  Poslanec Miroslav Kozár sa pýtal starostu, či by obec nemohla zabezpečiť 

vyčistenie zadnej časti rómskej osady za poslednými rodinnými domami našich 

spoluobčanov mechanizmami. Predišlo by sa tak prípadnej epidémii prenášanej 

hlodavcami. Poslanec Martin Mihaľo namietal, že takto by potom mohli žiadať 

všetci občania vyčistenie svojho okolia a odporučil, aby si odpad odstránili tí, čo 

tam bývajú, pretože práve oni si to smetie tam nanosili.  

• Poslanec Martin Mihaľo sa pýtal starostu, prečo asistent učiteľa p. Melník je ešte 

stále v pracovnom pomere, keďže vzniklo podozrenie, že udrel v škole dieťa a 

prečo starosta nerešpektoval petíciu občanov na jeho odvolanie. Starosta mu 

vysvetlil, že na základe šetrenia polície aj prokuratúry sa skutok nepotvrdil a on 

nemôže ukončiť pracovný pomer len na zákalde podozrenia a petície. 

Pracovnoprávne vzťahy v obci sa nemôžu riešiť na základe petície. Starosta ako 

zástupca obce musí rešpektovať zákonník práce  a prezumpciu neviny.  Inak by 

pre obec mohli vzniknúť dodatočné náklady zo súdnych sporov.  

• Poslanec Milan Mihaľo riešil pracovný pomer asistenta starostu, Vytýkal 

starostovi, že na jeho zamestnanie mu poslanci nedali súhlas a čo robí asistent a 

koordinátor, keď pracovníci menších obecných služieb nechodia do práce. Starosta 

mu odpovedal, že asistent plní úlohy, ktoré mu on osobne zadáv a práve teraz, keď 

pracovníci menších obecných služieb nechodia do práce, musia aj koordinátor aj 

asistent vykonávať prácu za nich. Čistia verejné priestranstvá, maľovali 

zastávky… 

• Starosta informoval poslancov, že v škole sa vykonávajú stavebné práce – oprava 

podlah v triedach a na chodbách. Zakúpili sa pre učiteľov školy počítače, aby 

mohli pracovať z domu a pripravovať žiakom materiálny pre dištančné 

vzdelávanie 

• Starosta informoval poslancov, že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 

roky 2014 – 2020 je už neplatný a je potrebné nové vypracovanie plánu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Je to niekoľkostranový dokument, ktorý obec 

musí mať vypracovaný ak sa chce zapájať do projektov. Starosta informoval 

poslancov, že v máji 2021 bude vypísaná výzva na zriadenie MOPS, do ktorej by 

sa obec mohla zapojiť. Starosta vysvetlil, že presné podmienky výzvy ešte 

nepozná, ale zapojením sa do projektu by sa zvýšila zamestnanosť v niekoľkých 

miestnych rodinách. Starosta sa preto opýtal poslancov, či môže dať vypracovať 

plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, lebo jeho vypracovanie stálo obec v 

minulosti 1000 Eur. Poslanec Matúš Kudráč povedal, že on nedáva súhlas na 

vypracovanie tohto dokumentu, Obci ho netreba. Na to mu starosta odpovedal, že 

tým pádom sa do žiadneho ďalšieho projektu obec nemôže zapojiť, pretože aj pri 

projektoch v roku 2020 obec predkladala uznesenie, že plán hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja máme schválený.   



• Starosta informoval poslancov, že čo sa týka výstavby materskej školy, obec 

poslala podklady pre verejné obstarávanie na ministerstvo vnútra na kontrolu. Po 

ich odsúhlasení by sa mohlo uskutočniť výberové konanie na zhotoviteľa stavby.  

• Poslanci žiadali od starostu, aby rokoval o znížení ceny za právne služby JUDr. 

Baťalíka, prípadne aby sa s ním zrušila zmluva celkom. Na to im starosta 

argumentoval tým, že obec právnika potrebuje najme teraz, keď ideme stavať 

materskú školu. Kontroluje nám zmluvy a poskytuje cenné rady potrebné pre chod 

obecného úradu.  
 

• Z á v e r 

            Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie 

ukončil. 
 
 
 
 
 

                                                                                           ....................................................... 

                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                             Marek Miker 
 

Overovatelia zápisnice: 
 
 

Milan Mihaľo                       ........................................... 
 

Peter Miker                           ........................................... 
 
 

Zapísala: 

Ing. Jana Krajňaková                  .......................................... 


