
Zápisnica č.1/2021 

Z 1. Zasadnutia OZ v Laskári dňa 21. 06. 2021 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku KN-E parc.č. 30/2 vo vlastníctve Obce Laskár ako prípad 

hodný osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti p. Štefana Joneka 

5. Prerokovanie žiadosti Mgr. Michaely Paučekovej o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 

parc.č.188/1 vo vlastníctve obce ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúcom v uložení 

vodovodnej prípojky k budúcemu RD 

6. Informácie k realizovaným projektom 

7. Informácie k pripravovaným projektom  

8. Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok a rok 

2020 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2021 

10. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 
 
 

K b.1 Otvorenie  

Prítomných privítala a zasadnutie otvorila starostka L. Janíková 

K b.2 Schválenie programu  a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Starostka prečítala program zasadnutia a navrhla doplniť  bod č.8 o ešte jednu správu hlavného kontrolóra 

o finančnej následnej kontrole za I.Q 2021. Poslanci program jednohlasne schválili. Za zapisovateľku určila M. 

Paučekovú a za overovateľa zápisnice p. poslankyňu A. Bibzovú. Návrh bol schválený. 

K b.3 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie navrhla M. Paučekovú a A. Bracke.  Návrh bol schválený. 

 K b.4 Prerokovanie zámeru odpredaja pozemku KN-E parc.č. 30/2 vo vlastníctve Obce Laskár ako 

prípad hodný osobitného zreteľa na základe písomnej žiadosti p. Štefana Joneka 

 Dňa 31. 5.2 021 obec dostala žiadosť p. Štefana Joneka o odkúpenie obecného pozemku reg. „E“ parc.č.30/2 LV č. 

130 na ktorom majú roky postavenú pivnicu. K tomuto bodu sa začala debata, akým spôsobom to urobiť. P. Bracke 

upozornila, že sa stávajú prípady duplicitného vlastníctva, a teda časti neprevedených pozemkov v dedení sa 

neprevedú na vlastníkov. Uviedla aj prípad, ktorý sa stal a vznikol tak veľký problém. Poslanci teda doporučili 

starostke  osloviť p. Štefana Joneka, aby na katastri zistil pôvodného majiteľa nehnuteľností, od ktorých kedysi dávno 

kupovali nehnuteľnosti v Laskári. V prípade dokázania, že vlastníkom  pozemku je skutočne Obec Laskár, poslankyne 

navrhujú vypracovanie znaleckého posudku, ktorého náklady znáša kupujúci. Po tomto  obec zverejní zámer predaja 

daného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
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K b.5 Prerokovanie žiadosti Mgr. Michaely Paučekovej o zriadení vecného bremena na pozemku KN-

C parc.č.188/1 vo vlastníctve obce ako prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúcom v uložení 

vodovodnej prípojky k budúcemu RD 

Dňa 18. 6. 2021 obec obdržala žiadosť od p. Michaely Paučekovej o riešenie prípojky vody k jej budúcej 

stavbe RD na parc. č. 56 v k.ú. Laskár a teda žiadala nás o zriadenie vecného bremena na pozemku KN-C 

parc.č.188/1 ostatná plocha uložením vodovodného potrubia.  Vysvetlila, že je vo fáze vybavovania 

stavebného povolenia a práve jej bol vyhotovený projekt pre podanie žiadosti na Turvod, ktorý presne 

označuje miesto napojenia a vytýčenie vodovodného potrubia  cez obecný pozemok. So zriadením vecného 

bremena všetci prítomní poslanci súhlasili. Vecné bremeno sa schvaľuje bezodplatne na dobu neurčitú. 

Náklady spojené so zriadením vecného bremena znáša oprávnený, teda p. Paučeková. Návrh zmluvy na 

zriadenie vecného bremena bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.  

K b.6 Informácie k realizovaným projektom 

Starostka k tomuto bodu hovorila, že sa v roku 2020 realizovala výstavba hasičskej zbrojnice, kedy sa aj 

ukončila a dotácia z MV SR aj vyčerpala, v januári t.r. prebehla aj kolaudácia. Avšak potrebujeme dotiahnúť 

drobné nedorobky. Ďalej starostka informovala, že sa osadila pri zbrojnici žumpa a urobili sa terénne 

úpravy. Postupne ešte musíme urobiť dažďovú kanalizáciu zakopaním odvodňovacích rúr s vyvedením do 

existujúceho žľabu.  

K b.7 Informácie k pripravovaným projektom  

Je potrebné ešte dokončiť vnútorné nátery a náter brány, keďže práce na has. zbrojnici  sa robili v zime 

a farba dobre neschla. Tiež je potrebné, keďže nová zbrojnica vznikla ako prístavba k existujúcej budove 

bývalého obchodu súp.č. 25 s existujúcimi sieťami, dotiahnuť do zbrojnice elektrinu a vystierkovať 

vnútornú  západnú stenu . S touto akciou sa muselo počkať, pretože táto spoločná stena bola vlhká a stále sa 

hasiči nevedeli rozhodnúť, či ponechať priznané tehly alebo ju omietnuť. Mladí chlapci z Laskára starú 

omietku zatiaľ zoškrabali do tehly.  Na realizáciu elektriny v has. zbrojnici bol oslovený Branislav Grígel, 

zatiaľ sa  stretnutie nekonalo.  

Ďalej nás čaká realizácia dažďovej kanalizácie položením odvodňovacích rúr s vyvedením do existujúceho 

žľabu, ktorý smeruje do laskárskeho potoka,  skrášliť priestranstvá pri studni a celkovo exteriér pri zbrojnici 

a tiež vybudovať nájazd do zbrojnice.  

Starostka apelovala na to, že toto sú veci, ktoré plánujeme tento rok zrealizovať a aj ukončiť.  

K b.8 Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok a 

rok 2020 

V tomto bode dala starostka slovo hlavnej kontrolórke s doplnením ešte o jednu ukončenú kontrolu za 1.Q 

2021. Správy s podkladmi sú prílohou tejto zápisnice. Správy vzali poslankyne na vedomie. 

K b . 9 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavního kontrolóra obce na 2.polrok 2021 

Starostka predložila nový plán kontroly hlavného kontrolóra na 2.polrok 2021. Poslankyne tento plán 

schválili. 

K b. 10 Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020 

Návrh záverečného účtu bol v obci riadne zverejnený dňa 24. 5. 2021 spôsobom obviklým . Neboli k nemu 

prijaté žiadne pripomienky. Prvá zmena rozpočtu bola vykonaná 25. 06. 2020 uznesením č. 8/2020. Žiadne  
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iné zmeny rozpočtu vykonané neboli. Poslankyne Záverečný účet schváli bez výhrad a vzniknutý prebytok 

vo  

výške 4782, 94 € použiť na tvorbu rezervného fondu.  Záverečný účet obce za rok 2020 je prílohou 

k zápisnici. 

K b. 11 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

Hlavná kontrolorka predložila Stanovisko k ZÚ s doporučením Záverečný účet za rok 2020 a celkové 

hospodárenie obce ho bez výhrad – schváliť. Poslankyne ho jednohlasne schválili. Stanovisko je prílohou 

tejto zápisnice.  

K b. 12 Rôzne 

V rôznom starostka prítomných informovala, že sa ukončilo celoštátne sčítanie obyvateľstva 2021 . 

K dnešnému dňu bolo u nás sčítaných celkom 120 obyvateľov aj s Valentovou  s  tým, že v najbližšej dobe 

k nám pribudnú ďalší obyvatelia z titulu dostavby rodinných domov a následných kolaudácií. Poslankyne 

správu vzali na vedomie.  

Ďalej starostka informovala , že vo Valentovej vznikol problém protizákonného konania p. Š. Staňa 

uložením prekážky – balvana do obecnej komunikácie, čím zamedzil prístup širších vozidiel a tiež vozidla 

fy. Brantner k RD súp. č. 9 a 10. Starostka informovala, že ho vyzvala ústne aj písomne. Po tom , čo dotyčný 

vo veci nekonal, informovala príslušné obvodné odd. PZ v Príbovciach. Vec je v štádiu riešenia. K tejto 

téme sa rozpútala diskusia . A. Bibzová povedala, že predsa obec musí mať výmeru komunikácie,keď sa 

robili cesty a preto je dokázateľné, či balvan leží na jeho alebo obecnom pozemku. Starostka na to 

odpovedala, že v katastrálnej  mape by mali byť výmery pozemkov vyčíslené a teda nie je problém zistiť , 

aká je obecná cesta široká. Povedala, že obec má za to, že balvan bol umiestnený pred plot  Staňa  v zelenom 

pásme cesty. Hovorilo sa ďalej o problémových medziľudských vzťahov všeobecne  nielen u nás! 

Poslankyne túto správu vzali na vedomie.  

Ďalej sa prebehla diskusia  o nečinnosti ECAV Blatnica, nakoľko budova býv. obecného úradu je po tejto 

zime v ešte horšom stave, ako bola! Poslankyňa A. Bibzová prítomným oznámila, že tam chodia tínedžeri , 

pretože je to nezabezpečené,  a ešte viac hrozí spadnutie strechy. Povedala, že je v telef. kontakte s p. 

Germánom  blatnickým farárom, a že mu tieto skutočnosti boli oznámené. Poslankyňa A. Bracke navrhla 

znovu  sa cirkvi pripomenúť. Ponúkla,  že túto vec si zoberie na starosť a sformuluje list a tento sa pošle aj 

na  hlavné presbyterstvo ECAV., pretože sa z ich strany nič nekoná čo sa zabezpečenia nehnuteľnosti 

z hľadiska bezpečnosti týka! Poslankyne a starostka súhlasili a správu vzali na vedomie.  

Ďalej sa rokovalo o blížiacom sa „pálení vatry“ . Pred zasadnutím sa starostka spojila s veliteľom DHZ, 

ktorý doporučil kvôli suchu akciu nerobiť. Poslankyne sa vyjadrili totožne.  

K b. 13 Diskusia 

Poslankyňa A. Bibzová so starostkou v diskusii nastolili tému riešenia malej garáže, prístrešku pri 

kultúrnom dome. Takýto malý priestor by vyriešil dočasné uskladnenie náradia, stolov, stoličiek z KD 

v prípade osláv a karov, keď treba niekde umiestniť ostatné stoly a slúžil by ako sklad. Spoločne so 

starostkou boli vo firme Gardeon v susednom Turčianskom Ďure, kde im boli predstavené  rôzne alternatívy 

moderných prístreškov a garáži. Do zasadnutia boli na obec od firmy Gardeon zaslané rôzne vyskladané 

možnosti a teda cenové ponuky. Zatiaľ sa tento návrh necháva otvorený pred  tým, kým sa nezistia aj iné 

možnosti.   

Na záver sa prečítal Návrh na uznesenie, ktorý poslanci schválili a starostka zasadnutie ukončila.  

Zapísala: Mgr. Michaela Paučeková                                                 Overovateľ: Andrea Bibzová   
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