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Obec Lažany, Lažany 31, 082 32 Svinia 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lažanoch konaného dňa 

21.12.2020 o 18:00 hod. 

 

Prítomní: 

 1. starosta obce 

 2. poslanci OZ 

 Mgr. Róbert 

Miškuf 

Marcel 

Miškuf 

Matej 

Amrich 

Bc. Lenka 

Tomková 

Slavomír 

Lukáč 

PRÍTOMNÝ/Á x x x   

NEPRÍTOMNÝ/Á      

OSPRAVEDLNENÝ/Á    x x 

 3. hostia: 0 hostí 

 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu  

4. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2021 

5. Kúpa traktorovej kosačky  

6. Návrh plánu kontroly hlavnej kontrolórky obce Lažany na I. polrok 2021 (doplnený 

bod)  

7. Diskusia 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver  

 

 

Priebeh rokovania: 

 

K bodu č. 1 a 2:  

Otvorenie zasadnutia o 18:02 - starosta privítal prítomných poslancov na zasadnutí. 

Ďalej skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci (Matej Amrich, Marcel Miškuf a Mgr. Róbert 

Miškuf), a teda zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

 Za zapisovateľa bol starostom obce navrhnutý Matej Amrich (všetci 3 prítomní 

poslanci hlasovali ZA). 

Za prvého overovateľa bol navrhnutý Marcel Miškuf (3 prítomní poslanci ZA) a za druhého 

overovateľa bol navrhnutý Mgr. Róbert Miškuf (3 prítomní poslanci ZA). 
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K bodu č. 3: 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. Dal priestor poslancom na doplnenie 

programu. O slovo sa prihlásil Mgr. Róbert Miškuf s návrhom o doplnenie bodu programu 

Plán hlavnej kontrolórky obce Lažany na I. polrok 2021. Starosta obce dal zahlasovať za ná-

vrh programu s doplneným bodom. Poslanci schválili návrh programu zasadnutia (všetci 3 

prítomní hlasovali ZA) – schválené.  

 

Uznesenie č. 20/2020 z dňa 21. 12. 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Lažanoch 

 schvaľuje 

návrh programu 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lažanoch konaného dňa 21.12.2020 

o 18:00 hod. 

 

K bodu č. 4:  

Starosta prečítal prítomným poslancom návrh plánu zasadnutí OZ na najbližší rok 

2021. Poslanci si prešli so starostom tieto dátumy a všetci s návrhom plánu zasadnutí 

jednohlasne súhlasili. Všetci 3 prítomní poslanci hlasovali ZA – návrh schválený. 

Schválené termíny konania hlavných zasadnutí OZ Lažany v roku 2021: 

1. 29. 1. 2021 

2. 29. 4. 2021 

3. 2. 7. 2021 

4. 24. 9. 2021 

5. 17. 12. 2021 

 

Uznesenie č. 21/2020 z dňa 21.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lažanoch 

schvaľuje 

harmonogram hlavných zasadnutí OZ v Lažanoch v roku 2021 v týchto termínoch:  

29. 1. 2021, 29. 4. 2021, 2. 7. 2021, 24. 9. 2021 a 17. 12. 2021  

 

K bodu č. 5:  

 Po prehodnotení možností a potrieb obce sa na pracovnej schôdzi obecné 

zastupiteľstvo zhodlo na zakúpení traktorovej kosačky, ktorá nám umožní efektívnejšie 

udržiavať obecné priestory, kt. treba počas letných mesiacov kosiť. Typ kosačky bol zvolený 

podľa recenzií a odporúčaní odborníkov z tejto oblasti. Vybrala sa kosačka s profesionálnou 

prevodovkou a väčšími kolesami. Obec obdržala 3 cenové ponuky na daný model, pričom OZ 

vybralo kosačku z najlacnejšej cenovej ponuky a zároveň ide o cenovú ponuku, v ktorej je 

zahrnuté aj ďalšie príslušenstvo v podobe riadkovača, snehových reťazí a oleja.  

Výsledná cena podľa víťaznej cenovej ponuky je 3 690,05 €. Financovanie kosačky pozostáva 

z dvoch zdrojov – finančná výpomoc poskytnutá Ministerstvom financií SR – 2 484,00 € 

a vlastné zdroje obce – 1 206,05 €. 
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 Starosta obce dal hlasovať za nákup traktorovej kosačky podľa uvedených podmienok 

– všetci 3 prítomní poslanci hlasovali ZA – schválené.  

Uznesenie č. 22/2020 z dňa 21.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lažanoch 

schvaľuje 

kúpu traktorovej kosačky s príslušenstvom v sume 3 690,05 € s použitím finančnej výpomoci 

poskytnutej Ministerstvom financií SR vo výške 2 484,00 € a účasťou obce vo výške 1 206,05 

€. 

 

Uznesenie č. 23/2020 z dňa 21.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lažanoch 

ukladá 

starostovi obce zabezpečiť nákup traktorovej kosačky do konca roka 2020. 

 

K bodu č. 6: (doplnený bod) 

Starosta prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lažany na I. 

polrok 2021. Hlasovanie – všetci 3 prítomní poslanci hlasovali ZA - schválené. 

Uznesenie č. 24/2020 z dňa 21.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lažanoch 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lažany na I. polrok 2021. 

 

K bodu č. 7: 

 Starosta obce otvoril diskusiu o smetných nádobách. Skonštatoval, že obci sa nedarí 

získať smetné nádoby zadarmo, preto sa uvažuje o alternatívnej ceste. Cieľom je odstránenie 

veľkých kontajnerov z verejného priestranstva, okolo ktorých sa zhromažďuje odpad a návrat 

k zberu triedeného odpadu od jednotlivých domácností tak, ako to už dlhodobo funguje. 

Plánovaná forma je taká, že si občania budú kupovať smetné nádoby sami, avšak uvažuje sa 

o príspevku z obce. Išlo by o smetné nádoby na sklo a plasty. Čakáme na cenové ponuky od 

oslovených výrobcov, aby sme mali lepšiu predstavu o prípadných konečných cenách 

smetných nádob pri hromadnej objednávke. Občania svoj záujem budú môcť prejaviť 

v dotazníku, ktorý dostanú. K cintorínom by obec zároveň zakúpila dve 1100 litrové nádoby, 

nielen kvôli objemnosti odpadu, ale aj kvôli problematickému separovaniu (napr. 

plastové/sklenené kahance, by nemali byť vôbec znečistené voskom, aby ich bolo možné 

separovať).    

 Poslanec Mgr. Róbert Miškuf podotkol, že sme o tom rozprávali aj na pracovnej 
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schôdzi, pričom niektorí občania sa sami vyjadrili, že viac by im vyhovovalo, ak by mali 

doma smetné nádoby. Kto nebude chcieť mať doma smetné nádoby, ostane pri vrecovanom 

zbere. Cieľom je predovšetkým ponúknuť lepšiu koncovú cenu za nádobu pre občanov, ktorú 

vieme získať hromadnou objednávkou.  

Starosta súhlasil, že množstevná objednávka nás vyjde lacnejšie, preto je lepšie 

zakúpiť väčšie množstvo a celkovo to bude vyzerať aj krajšie, keď budú všetky smetné 

nádoby rovnaké – od jedného výrobcu. Doplnil, že občania budú mať na výber a rozhodnú sa 

sami, na základe spomínaného dotazníka.  

Ďalej poznamenal, že bude potrebné poupratovať aj okolo potoka, lebo po prívalových 

dažďoch to vyzerá hrozne – odstránenie navešaného odpadu a drevín, o ktoré sa plávajúci 

odpad zachytáva. Zároveň spomenul aj plán rozvoja obce a cieľ, aby sa občania mohli 

vyjadriť, ktoré miesta v obci a prípadne aj ako by chceli zlepšiť. Aj túto otázku plánuje OZ 

riešiť formou dotazníka.  

K bodu č. 8: 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. Všetci traja prítomní poslanci hlasovali ZA – 

návrh schválený. 

K bodu č. 9:  

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a o 18:19 hod. ukončil 6. 

a zároveň posledné zasadnutie OZ v Lažanoch v roku 2020 a poprial všetko dobré do Nového 

roka. 

 

 

 

V Lažanoch dňa 30.12.2020   overovatelia zápisnice: 

 

 

      Marcel Miškuf ______________________ 

 

________________________ 

Zapísal: Matej Amrich    Mgr. Róbert Miškuf  ______________________ 


