
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Laskári 
konaného dňa 26. 08. 2019 

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. Oznámenie o prijatí celkom – jednej prihlášky na voľbu do funkcie hlavného 

kontrolóra obce na funkčné obdobie 2019 - 2025 
   
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 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Laskári konaného dňa 26. 08. 2019 
ZA:   3                                    PROTI:  0                          ZDRŽAL: 0 

 
Uznesenie č. 3 
Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom    
zriadení v z.n.p.:  

schvaľuje 
Zmenu  rozpočtu v príjmovej časti navýšením o sumu 19552,39 na položke 322 001, ktorá 
nám bola preplatená v júni t.r.  Poľnohospodárskou platobnou agentúrou z výzvy 
„Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Laskár“ z roku 2018 
ZA:   3                                    PROTI:  0                          ZDRŽAL: 0 
 
Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom    
zriadení v z.n.p.:  

schvaľuje 
Zmenu rozpočtu vo finančných operáciách ich navýšením o sumu celkom 8 tis. € za účelom 
spolufinancovania hasičskej zbrojnice spoluúčasťou obce 5% z očakávanej dotácie 30 tis. 
z Výzvy Ministerstva vnútra, na spracovania projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice,  
ďalej na financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu 
z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci MAS Turiec, na rekonštrukciu obecnej 
hasičskej nádrže v obci Laskár z rozpočtu obce 
ZA:   3                                    PROTI:  0                          ZDRŽAL: 0 
 
Uznesenie č. 5 
Obecné zastupiteľstvo Obce Laskár podľa §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom    
zriadení v z.n.p.:  

Schvaľuje 
Navýšenie kapitálového výdavkového rozpočtu o sumu celkom 8 tis. € € za účelom 
spolufinancovania hasičskej zbrojnice spoluúčasťou obce 5% z očakávanej dotácie 30 tis. 
z Výzvy Ministerstva vnútra, na spracovania projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice,  
ďalej na financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kultúrneho domu 
z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci MAS Turiec, na rekonštrukciu obecnej 
hasičskej nádrže v obci Laskár z rozpočtu obce 

 
ZA:   3                                    PROTI:  0                          ZDRŽAL: 0 
 

Lenka Janíková 
starostka obce 

 


