
Uznesenia  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 01. 2023 

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. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky podľa zákona 583/2004 § 14 ods.2 písm.a). 

2. Informáciu o aktuálnom stave výšky energií z dôvodu zvyšovania preddavkových zálohových 

platieb SSE a.s. na 4. odberných miestach , ktoré v našej obci máme. 

3. Informáciu o konaní obecných fašiangov v našej obci  dňa 18. 2. 2023. 

4. Informáciu o jasnom vyjadrení sa Obce Laskár /zaslanie odpovede s prílohou Výpisu 

z Uznesenia č.6 z 15.12.2022/ k žiadosti k územnoplánovacej informácii + potvrdenie 

stavebného pozemku na KN-E parc.č. 83 v k.ú. Laskár od žiadateľky Márie Bielikovej 

a zároveň  o meilovej komunikácii obce s Jaroslavom Rajčanom z TU Reality, k problému bus 

otoča vo Valentovej, ktorý je problémom a vlastníci ho žiadajú odstrániť príp. presťahovať na 

iný obecný pozemok, pretože majú zámer svoj pozemok odpredať. Meilova komunikácia s p. 

Jaroslavom Rajčanom je prílohou zápisnice. 

5. Informáciu o písomnom vyjadrení sa Ing. Andreja Súľovského zo Správy Národného parku 

Veľká Fatra k problému budúcej možnej stavby bus otoča na pozemku KN-E parc.č. 184/4 

v k.ú. Laskár v prípade plánovanej prekládky a teda verdikt Ing. Súľovského o nevhodnosti 

realizovať stavbu na tom to pozemku z titulu 3. stupňa územnej ochrany prírody. 

6. Informáciu o už chystanom spoplatnení odpadu - textilu na základe predloženej ponuky od p. 

Zdena Mišutku v dvoch navrhovaných možnostiach. 

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 1. zasadnutia OZ v Laskári konaného dňa 26. 01. 2023 

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 

nový sadzobník poplatkov a zároveň ruší pôvodný, ktorý bol v platnosti od 06. 03. 2015 

Sadzobník  je prílohou zápisnice 

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. 

Doporučuje  

Starostke jednať s p. Zdenom Mišutkom, Hvozdnica 405, 013 56 o možnosti zakúpenia kontajnera na 

textil pod podmienkou dodania kontajnera v zachovalejšom stave ako momentálne máme so 

schválením podpisu zmluvy medzi jeho firmou a Obcou Laskár. Kópia ponuky je prílohou zápisnice.  

 ZA: 3     PROTI:    ZDRŽAL:  

 

 

 

 

Lenka Janíková 

Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


