
Uznesenia 

Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2022 v Laskári 

Uznesenie č.1 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Berie na vedomie 

1. Správu o výsledkoch kontroly z kontrolnej činnosti HK obce za 3.štvrťrok 2022 

2. Viacročný rozpočet obce výhľadovo na roky 2024- 2025 bez programovej štruktúry  

3. Stanovisko HK k rozpočtu obce 

4. Návrh situácie predložený p. Rajčanom z Tu Reality k problematike autobusovej otoče 

vo Valentovej, nachádzajúcom sa na pozemku vo vlastníctve súkromných osôb p. 

Facunu a jeho sestier  parc. KN-E č. 83  

5. Návrh poslancov obecného zastupiteľstva na jednorazové navýšenie platu starostky 

zúčtované v 12/2022 a to za zásluhy v úspešných projektoch v končiacom volebnom 

období 2018 – 2022  

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Program 5. zasadnutia OZ v Laskári konaného dňa 15. 12. 2022 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č.3 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HK v období 1. a 2. polrok 2023 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Rozpočet na rok 2023 bez programovej štruktúry 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č. 5 



Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Doporučuje 

Starostke pri obstaraní mikulášskych balíčkov pre deti, znížiť vek dieťaťa na  12 rokov od 

pôvodných 15 rokov 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Doporučuje 

Starostke obrátiť sa na VÚC Žilina so žiadosťou o vyriešenie problému autobusovej otoče vo 

Valentovej, ktorá sa nachádza niekoľko desiatok rokov na cudzom pozemku KN-E parc.č. 83 

na LV č. 66, pretože sa tento predáva. Zámerom obce Laskár je zachovať existujúcu zastávku 

pre občanov Valentovej a čo je hlavné- zachovať otoč pre pracovníkov zimnej údržby cesty 

KN-E parc.č.94 vo vlastníctve ŽSK, ktorí využívajú túto otoč na otáčanie sa s prac.strojmi. Až 

po vyjadrení VÚC Žilina sa bude Obec Laskár vyjadrovať k stanoviskám, ktoré budú riešiť 

budúcu možnú výstavbu budúcich vlastníkov  pozemku. 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č.7 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Doporučuje 

Starostke vyžiadať od ZŠ Kláštor pod Znievom vyúčtovanie finančného príspevku na deti za 

min. šk. rok, zároveň upraviť zoznam deti , ktorý k zmluve ZŠ predkladá, aby v zozname boli 

len deti na trvalom pobyte v obci , pretože len na tieto obec čerpá podielové dane. Až potom 

budú uhradené príspevky na deti na šk.r.2022/2023 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Na základe žiadosti o finančný príspevok na deti vo výške 64,- Eur /8€ za 8 detí/ od SRRZ-

Rodičovské združenie ZŠ v Kláštore p.Zn. prijatej dňa 8. 12. 2022 

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

 



Uznesenie č.9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. 

Schvaľuje 

Jednorazové navýšenie platu starostky v období 12/2022 v sume 467,00 € v hrubom za 

vykonanú prácu za 4 roky 

  

ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

 

 

 

 

Lenka Janíková 

Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


