
 

Zápisnica č.2/2021 

Z 2. Zasadnutia OZ v Laskári dňa 23. 07. 2021 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena /uloženie inžinierskych sietí - 

vodovodnej prípojky, prípojky NN/ povinným z vecného bremena Obec Laskár , oprávneným 

z vecného bremena Mgr. Michaely Paučekovej 

5. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021 

6. Schválenie zmeny rozpočtu č. 01/2021 

7. Rôzne 

8. Interpelácie poslancov 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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. Prítomní poslanci program jednohlasne schválili. Za 

zapisovateľku navrhla 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. Bibzovú.  Návrh bol schválený. 

 K b.4 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena /uloženie inžinierskych      sietí -   

vodovodnej prípojky, prípojky NN/ povinným z vecného bremena Obec Laskár , oprávneným  

z vecného bremena Mgr. Michaely Paučekovej 

Starostka predložila zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena /uloženie inžinierskych sieti – 

vodovodnej prípojky, prípojky NN/ povinným z vecného bremena Obec Laskár, oprávneným z vecného 

bremena Mgr. Michaely Paučekovej a to na zaťažujúce pozemky C KN parc.č. 101 a E KN parc.č. 188/1 

v rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne. Pozemok parc.č. 188/1 bude zároveň aj právom vstupu 

k pozemkom oprávnenej osoby. Náklady spojené so zriadením budúceho vecného bremena bude v celom 

rozsahu znáša  oprávnený z vecného bremena – správne poplatky, odmenu za vypracovanie GP, právne 

služby. Zmluvy budú riadne zverejnené na webe obce. 

       K b.5 Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021 

 Starostka pripomenula, že rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako prebytkový, na strane príjmov 45 653 

€ a na strane výdavkov 44 150 €. Zatiaľ po polroku čerpania sa nám podarilo dosiahnuť zhruba vyrovnané 

čerpanie na oboch stranách. Starostka informovala, že príjmy sa postupne naplňujú aj z titulu platenia daní 

z nehnuteľnosti i poplatkov za odpad od občanov. 
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    K b.6 Schválenie zmeny rozpočtu č. 01/2021 

Nakoľko tento rok stavebné práce na celkovom dobudovaní hasičskej zbrojnice /ďalej len HZ/a úprav 

exteriéru pri nej sú prioritou, je potrebné vykonať zmenu kapitálového rozpočtu, aby sa mohli práce na 

HZ dokončiť.  

Starostka na začiatku prítomných informovala, že je potrebné dôkladne urobiť odvodnenie pozemku 

parc.č. 100/1 pri HZ, nakoľko je pozemok extrémne vlhký, čo by mohlo mať aj priamy súvis 

s prepúšťaním dažďovej i spodnej vody do nedávno osadenej žumpy, a zdôraznila ,  že nebola ešte 

pripojená k odpadu z HZ. Starostka  zdôvodnila, že žumpu ešte v júni reklamovala cez dodávateľskú 

firmu Dobré žumpy z obáv, že  nie je kvalitná, pretože ani nie po dvoch týždňoch bola plná vody. Avšak 

ešte predtým ju p. Kubička, miestny podnikateľ napojil s tým, že k úplnému napojeniu k WC 

a vodovodu prikročíme neskôr. Pri reklamácii sa zistilo, že zrejme došlo k neodbornému napojeniu 

a preto je najskôr  dôležité odvodniť celý pozemok, pretože spodná voda do žumpy preráža práve cez 

otvor, cez ktorý bola žumpa neodborne napojená. Starostka  k tomuto prítomné poslankyne informovala, 

že priebežne na základe stretnutia chlapov z DHZ Laskár, ktorí boli na mieste prítomní, a ktorí sa sami 

zhodli na tom, že pozemok musí byť kvalitne odvodnený,  zisťovala predbežné náklady spojené s touto 

investičnou akciou. Zdôraznila, že by bolo vhodné na takúto aktivitu osloviť firmu, ktorá by odvodnenie 

vykonala odborne a so zárukou kvality.  

Poslankyne jednohlasne s týmto súhlasili. Preto starostka navrhla úpravu rozpočtu č. 01/2021 

navýšením finančných operácií o sumu celkom 8 tis. € a na strane kapitálových výdavkov navýšením 

o tú istú sumu z rezervného fondu a to nasledovne:   

3tis. na odvodnenie pozemku 100/1 pri hasičskej zbrojnici/ďalej len HZ/ a 5tis. na dokončenie prác na 

HZ - vybudovanie vstupu do budovy HZ + elektroinštalačné práce v HZ napojením z existujúcej siete 

budovy býv. predajne. 

K b.7 Rôzne 

V rôznom starostka informovala, že zajtra 24. 7. 2021 sa koná 130 výročie DHZ v Socovciach, na ktoré 

sme ako okrsková DHZ pozvaná.  

Ďalej 21. 8. 2021 sa chystá tiež v susedných  Socovciach futbalový turnaj a ako obec Laskár sme 

prizvaní. Poslankyne sľúbili o výpomoc pri organizovaní akcie, a budeme pracovať na tom, aby z našej 

strany bola účasť.   

K b. 8 Interpelácie poslancov neboli predložené žiadne. Prebehla voľná diskusia ku každému bodu 

programu.  

K b.9 Na záver bol prečítaný návrh na uznesenie, ktorý prítomné poslankyne jednohlasne schválili.  

K b.10 Po vyčerpaní programu starostka poďakovala prítomných poslankyniam za účasť a zasadnutie 

ukončila.  

 

Zapísala: Mgr. Michaela Paučeková  

Overovateľ: Andrea Bibzová  



 

 

 


