Zápisnica
č. 22
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Laškovciach, konaného dňa
20.05.2021 o 15.00 hodine v kultúrnom dome Obecného úradu Laškovce.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zmena VZ
Sťažnosti občanov
Rôzne
Diskusia
Záver

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 zasadnutie obecného zastupiteľstav bolo zvolané na žiadosť skupiny
poslancov Milana Mihaľa, Martina Mihaľa, Matúša Kudráča a Viktora Fliťara, ktorí vo svojej
žiadosti navrhli pogram rokovania.
Na úvod starosta oznámil poslancom, že poslanec obecného zastupiteĺstva Peter Miker sa dňa
18.5.2021 vzdal funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu mu zanikli
aj všetky ostatné funkcie. Starosta oznámil poslancom, že nového zástupcu starostu si zvolí do
60 dní.
Náhradníkom na uvoľnený mandát poslanca OZ sa stal Miroslav Bak, ktorý zloží poslanecký
sľub na najbližšom zasadnutí, ktorého sa zúčastní.
Starosta skonštatoval, že z celkového počtu 6 poslancov OZ na dnešnom zasadnutí sú
prítomní 5 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: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan
Mihaľo,
c/ ostatní prítomní: Ing. Jana Krajňaková - pracovníčka obce, Marek Murgač ml., Marek
Murgač st., Jolana Kešeľová, Ladislav Džobák,
Neprítomní: Martin Mihaľo

Starosta prečítal pôvodný navrhnutý program rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol
doplniť do programu rokovania obecného zastupiteľstva do bodu Rôzne prerokovanie
výsledkov inventarizácie za rok 2020.
Starosta dal najprv hlasovať za pôvodne navrhnutý program rokovania obecného
zastupiteľstva:
Za hlasovali: -/Proti: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Martin Mihaľo, Radko Mihaľo, Milan
Mihaľo,
Zdržal sa: -/Následne starosta dal hlasovať za rozšírený program rokovania obecného zastupiteľstva .
• Otvorenie
• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
• Zmena VZ
• Sťažnosti občanov
• Rôzne
5.1. Prerokovanie výsledkov inventarizácie za rok 2020
•
•

Diskusia
Záver

Za hlasovali: Viktor Fliťár, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
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: Matúš Kudráč
Radko Mihaľo
• Zmena VZ
Predkladateľ: poslanci OZ
Starosta vyzval poslancov, ktorí žiadali o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva, aby
predložili svoje požiadavky a vysvetlili, čo znamená skratka VZ.
Poslanec Milan Mihaľo vystúpil s požiadavkou, že chcú meniť všeobecne záväzné nariadenia.
Napríklad o frekvencii zvolávania obecného zastupiteľstva. Poslanci mali požiadavku, aby
zasadnutia OZ sa konali každé 2 mesiace, nie každé 3 mesiace. Ako dôvod uviedol, že
poslanci chcú mať prehľad, čo sa na obecnom úrade robí.
Starosta ich upozornil, že zasadnutia sa zvolávajú podľa potreby. Zvolávanie zasadnutí sa
riadi zákonom o obecnom zriadení 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a nie
všeobecne záväzným nariadením. V roku 2020 bolo zvolaných 10 zasadnutí, z toho 4 sa
nekonali pre neúčasť poslancov a 1 zasadnutie bolo zrušené pred konaním. V roku 2019 bolo
zvolaných 9 zasadnutí a 1 pracovné stretnutie. Starosta preto skonštatoval, že intenzite
zvolávania zasadnutí je primeraná potrebám obce. Starosta vyzval tiež poslancov, že ak chcú
riešiť nejaký problém v obci, nemusí sa hneď zvolávať zasadnutie celého OZ, ale poslanci
môžu kedykoľvek prísť osobne na obecný úrad so svojimi požiadavkami.

Poslanec Milan Mihaľo žiadal potom zmeniť všeobecne záväzné nariadenie o výške odmeny
za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Odmena poslanca OZ za účasť na zasadnutí je
v súčasnosti 30 Eur / HM/. Poslanec Milan Mihaľo navrhol túto sumu zvýšiť.
Starosta mu odpovedal, že výška odmeny sa určuje v zásadách odmeňovania poslancov OZ
a nie všeobecne záväzným nariadením. Starosta odporučil poslancom, že zásady odmeňovania
poslancov OZ schvaľujú poslanci a preto môžu pripraviť návrh zmeny zásad a rokovať o nich
na ktoromkoľvek zasadnutí.
Zapisovateľka vysvetlila poslancom, že všetky všeobecne záväzné nariadenia sú zverejnené
na webovej stránke obce. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je potrebné meniť je najmä
VZN o výške poplatku za komunálny odpad. Výška poplatku za komunálny odpad je stále vo
výške 7,30 Eur na osobu, čo zďaleka nepokrýva náklady na vývoz komunálneho odpadu.
Poslanec Milan Mihaľo preto prikývol, že treba pripraviť zmenu výšky poplatku.
Zapisovateľka vysvetlila poslancom, že účinnosť VZN o poplatku za TKO musí byť od 1.1.,
čo je dostatočne dlhý čas na jeho prípravu. Odporučila poslancom, aby porozmýšľali na tým,
aká bude výška poplatku ako i nad spôsobom vývozu a triedenia TKO. Svoje návrhy môžu
kedykoľvek predniesť na obecnom úrade, aby sa pripravené VZN mohlo zverejniť na 15 dní
na úradnej tabuli, aby ho mohli aj ostatní občania obce pripomienkovať.
•

Sťažnosti občanov
Predkladateľ: poslanci OZ
Poslanec Milan Mihaľo otvoril tému rozvodneného kanála v období intenzívnych
dažďov a ohrozenia obydlí pozdĺž kanála. Vysvetlil, že treba urobiť protipovodňové
opatrenia V prvom rade treba prehĺbiť priekopy popri hlavnej ceste, aby dažďová voda
mohla odtekať do kanála. Následne by sa vyčistil aj samotný kanál
Poslanec Milan Mihaľo navrhol, že výkopové práce by si urobili samotní občania. Od
obce žiadal len zakúpenie žľabov a kociek na vyloženie priekop.
Poslanec Milan Mihaľo odporučil starostovi, aby zistil, koľko metrov priekop by
trebalo vyspraviť a koľko by kocky na vyloženie priekop stáli.
Starosta potvrdil, že sa otázkou zistenia ceny bude zaoberať.

•

Rôzne
• Prerokovanie výsledkov inventarizácie za rok 2020
Predkladateľ: Inventarizačná komisia
Radko Mihaľo ako predseda inventarizačnej komisie za rok 2020 oboznámil
poslancov s výsledkami inventarizácie. Prečítal zápisnicu z inventarizácie, v ktorej
skonštatoval, že inventarizačná komisia vyradila nefunkčný majetok obce:
• Sporák plynový malý
• Sporák plynová rúra
• Sporák plynová rúra
• Hriankovač Tefal Delfini
• Kopírka HP Color MFP476dw
• Sedacia súprava Jazzy trojsedadlová 2 ks
Poslanci, ktorí sú v likvidačnej komisii, odporučili zlikvidovať vyradený majetok
predajom za symbolickú cenu pre záujemcov z radov občanov obce Laškovce.
Sporáky sú 18 ročné, nefunkčné, použiteľné maximálne na náhradné diely, sediadie
súpravy z kultúrneho domu sú 9 ročné / polámané/, hriankovač a kopírka nefunkčné, 2
kosačky polámané, preto poslanci za malý sporák, hriankovač, kopírku a kosačky
navrhli cenu po 1 Euro, za veľké sporáky a sedaciu súpravu po 2 Eurá. Ich
odpredajom pre občanov obce Laškovce by obec ušetrila na odvoze tohto hnuteľného
majetku do zberných surovín.

Zapisovateľka prečítala uznesenie K bodu č.5 – Prerokovanie výsledkov
inventarizácie za
rok 2020 - 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.
•

Berie na vedomie

Výsledky inventarizácie za rok 2020

II. Súhlasí:
S odpredajom vyradeného neupotrebiteľného majetku občanom obce Laškovce v
sume: sporák plynový malý - 1,00 Euro, Sporák plynová rúra 2 ks po – 2,00 Eurá,
Hriankovač Tefal Delfini – po 1,00 Euro, Kopírka HP Color MFP476dw – po 1,00
Euro, Sedacia súprava Jazzy trojsedadlová 2 ks po - 2,00 Eurá, Kosačka Viking 1 ks –
1,00 Euro, Kosačka ALKO 1 ks – 1,00 Euro.
Starosta dal hlasovať za uznesenie č.97
Hlasovanie:
Za: Viktor Fliťar, Miroslav Kozár, Matúš Kudráč, Radko Mihaľo, Milan Mihaľo,
Proti: -/Zdržal sa: -/Starosta skonštatoval, že uznesenie o odpredaji neupotrebiteňého majetku č.97 bolo prijaté.

•

Diskusia
• Poslanec Milan Mihaľo sa pýtal starostu, aké funkcie zastával bývalý zástupca
starostu/poslanec Peter Miker. Starosta mu odpovedal, že bol aj v Rade školy ako
zástupca obce. Starosta ozrejmil poslancom, že aj na tento uvoľnený post bude
nominovaný iný poslanec OZ.
Poslanec Milan Mihaľo navrhol nominovať Martina Mihaľa. Starosta mu
odpovedal, že sa ešte rozhodne a podotkol, že keďže Martin Mihaľo má aj deti,
ktoré navštevujú základnú školu v Laškovciach, môže byť v Rade školy aj ako
zástupca rodičov, lebo aj tam sa uvoľnil jeden post.
•

Poslanci otvorili aj tému MŠ v Laškovciach a povinnosti umiestnenia 5 ročných
detí v škôlke. Starosta im odpovedal, že situáciu rieši. Projekt výstavby MŠ v
Laškovciach je na ministerstve na posudzovaní verejného obstarávania. O ďalších
postupoch bude poslancov priebežne informovať. Vysvetlil poslancom aj to, že
terajšiu situáciu riešil aj tak, že obvolával starostov susedných obcí, či zoberú do
ich škôlok aj deti z obce Laškovce. Riešenie zatiaľ nenašiel. Do možnosti
prichádza aj prenajatie priestorov / rodinného domu/ v obci Laškovce, len treba
nájsť vhodný dom. Jednou z možností je aj umiestnenie detí v kultúrnom dome,
prípadne v priestoroch kancelárie pracovníčok TSP a tie by sa presťahovali do
kultúrneho domu. Všetky možnosti bude konzultovať s RUVZ v Michalovciach,
ktorý musí priestory odsúhlasiť.

•

Záver
Starosta sa poďakoval za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutie
ukončil.

.......................................................
starosta obce
Marek Miker

Overovatelia zápisnice:
Radko Mihaľo
Matúš Kudráč
Zapísala:
Ing. Jana Krajňaková
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...........................................

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

