U z n e s e n i e č. 1/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa
11.02.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------A / Volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení:MUDr. Marián Jenčík
Ing. Jaroslav Kločanka
Ing. Viliam Andrašov
2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková
Bc. Bohuš Jenčík
3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová
4. V súlade s § 11 ods.4 písmeno j, § 18a ods.1 a ods.5 zákona č. 369/1990 Z.z.
a jeho novelizácie č. 369/2004 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Ľudovíta Gajdoša na
obdobie
6 rokov od 1.3.2015 do 28.2.2021
B/ Konštatuje:
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
2. Poslanec MUDr. Marián Jenčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
C/ Schvaľuje:
1. Členov do zriadených komisií nasledovne:
a/ do komisie o ochrane verejného záujmu: MUDr. Miloš Uhrín, JUDr. Danica Džačková
b/ do komisie pre školstvo: Ing. Jaroslav Kločanka,Tkáčová Alena, Ing. Ladislav Zásadný
c/ do komisie pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností: Ing. Viliam
Andrašov, Jaroslav Andrašov, Bc. Bohuš Jenčík
d/ do komisie pre kultúru a šport: MUDr. Marián Jenčík, Ing. Ladislav Zásadný,
Ing. Jaroslav Kločanka
e/ do komisie pre vydávanie obecných novín: Mgr. Ján Palkóci, PaedDr. Anna Zásadná,
Mgr. Dana Rosolová, Bc. Bohuš Jenčík, Vladislav Vaľuška,
f/ do komisie pre tvorbu a ochranu životného prostredia:Ing. Juraj Mojsej, Daniela
Hrehová, Bc. Bohuš Jenčík, Ján Babinčák
2. Zásady odmeňovania poslancov.
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2014.

4. V súlade so zákonom 369/1990 Z.z. a jeho novelizáciou č. 369/2004 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, plat kontrolóra obce podľa § 18c odst.1
mesačne vo výške 127,00 €, s účinnosťou od 1.3.2015.

V Lastomíre 12.02.2015
Ľubomír Šipoš- starosta obce

Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce
-----------------------------------------------------------------------Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 11.2.2015
na obecnom úrade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:

starosta obce - Ľubomír Šipoš
poslanci - Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, Bc. Bohuš
Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján
Palkóci,MUDr. Miloš Uhrín, MUDr. Marián Jenčík
zapisovateľka - Ing. Eva Nagyová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal
prítomných poslancov a požiadal MUDr. Mariána Jenčíka aby zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý sľub zložil a podpísal.
Starosta potom oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol predmetom
jednania. Program obdržal každý poslanec s pozvánkou a bol schválený následovne:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu poslancov chýbajúcich na 1. zasadnutí OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Doplnenie zriadených komisií o členov
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
8. Voľba kontrolóra obce
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený hlasovali
všetci prítomní poslanci.
3. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík
Ing. Jaroslav Kločanka
Ing. Viliam Andrašov
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková
Bc. Bohuš Jenčík
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené. Zriadili sa komisie obecného
zastupiteľstva a ich predsedovia. Poverili zastupkyňu starostu obce JUDr. Danicu
Džačkovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva. Bola vyhlásená voľba
hlavného kontrolóra obce Lastomír. Nebola preplatená dovolenka starostovi obce za rok
2014.
5. Doplnenie zriadených komisií o členov.
Predsedovia zriadených komisií na prvom zasadnutí si navrhli svojich členov .
Komisia o ochrane verejného záujmu:
predseda - MUDr. Miloš Uhrín
členka - JUDr. Danica Džačková
Komisia pre školstvo:

predseda - Ing. Jaroslav Kločanka
členovia - Ing. Ladislav Zásadný, Tkáčová Alena

Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností:
predseda - Ing. Viliam Andrašov
členovia - Jaroslav Andrašov, Bc. Bohuš Jenčík
Komisia pre kultúru a šport :
predseda - MUDr. Marián Jenčík
členovia - Ing. Ladislav Zásadný, Ing. Jaroslav Kločanka
Komisia pre vydávanie obecných novín:
predseda - Mgr. Ján Palkóci
členovia - PaedDr. Anna Zásadná, Mgr. Dana Rosolová,
Bc. Bohuš Jenčík, Vladislav Vaľuška
Komisia pre tvorbu a ochranu životného prostredia:
predseda - Ing. Juraj Mojsej
členovia - Daniela Hrehová, Bc. Bohuš Jenčík, Ján Babinčák
MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje navrhnutých členov do
zriadených komisií . Starosta dal hlasovať.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
6. Zásady odmeňovania poslancov.
Zásady odmeňovania poslanci obdržali spolu s pozvánkou.Starosta vyzval poslancov, aby
predložili pripomienky k týmto zásadám. Poslanci pripomienky nemali. Starosta dal
hlasovať za schválenie týchto zásad.
MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje zásady odmeňovania
poslancov.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci

Proti : 0
Zdržal sa: 0
7. Čerpanie rozpočtu za rok 2014.
Čerpanie rozpočtu za rok 2014 je na internetovej stránke obce Lastomír a tiež tento
rozpočet obdržal každý poslanec na zasadnutí. Starosta vyzval poslancov, aby predložili
pripomienky k plneniu rozpočtu za rok 2014. Poslanci nemali pripomienky k plneniu
rozpočtu. Starosta dal hlasovať za plnenie rozpočtu za rok 2014.
MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje plnenie rozpočtu za
rok 2014.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
8. Voľba kontrolóra obce.
Obálku doručenú na voľbu kontrolóra obce Lastomír otvorila pred poslancami JUDr.
Danica Džačková. Prihlásil sa Ing. Ľudovít Gajdoš. Všetky predložené požadované
doklady boli v poriadku. Spĺňa všetky podmienky na kontrolóra obce. Starosta dal
hlasovať za hlavného kontrolóra obce Ing. Ľudovíta Gajdoša.
MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie - OZ volí kontrolóra obce Ing. Ľudovíta
Gajdoša v súlade s § 11 odst.4 písmeno j, § 18 odst. 1 a odst.5 zákona č. 369/1990 Z.z.
a jeho novelizácie č. 369/2004 Z.z. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov na obdobie 6 rokov od 1.3.2015 do 28.2.2021.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Rôzne.
V rôznom poslanci schvaľovali plat kontrolóra obce. V súlade so zákonom č. 369/1990
Z.z. a jeho novelizáciou č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, plat kontrolóra obce podľa § 18, písmeno c , od 1001 do 3000 obyvateľov
koeficient 1,54. Priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve za rok 2013
je 824,00 €, 10% uväzok t.j. 15 hodín mesačne s účinnosťou od 1.3.2015:
824,00 x 1,54 x 10 % = 126,87 zaokrúhlene 127,00 €
Starosta dal hlasovať za plat kontrolóra obce vo výške 127,00 € mesačne.
MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje v súlade so zákonom
369/1990 Z.z. a jeho novelizáciou č. 369/2004 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, plat kontrolóra obce podľa § 18 c odst.1 mesačne vo výške 127,00,
s účinnosťou od 1.3.2015.
Za. Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta potom oboznámil poslancov, že bola podaná výzva na Úrad vlády na dotáciu
na multifunkčné ihrisko.V základnej škole a materskej škole bola vo februári kontrola
z hygieny. ZŠ, MŠ ako aj všetci iní zamestnávatelia musia pre všetkých svojich
zamestnancov bez ohľadu na kategóriu práce zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.

Z tohto dôvodu bola urobená Zmluva o zabezpečeníčinnosti pracovnej zdravotnej služby
s Petrom Vaľom .
Poslanec Mgr. Ján Palkóci navrhol zmodernizovať webovú stránku našej obce, /kroniku
obce, významné osobnosti našej obce a podobne/.
Poslanec Ing. Viliam Andrašov mal pripomienku k Zmluve " Rekonštrukcia soc. zariadení
v kultúrnom dome", ktorá je na webovej stránke našej obce. Viacerí občania mu povedali,
že je vysoká cena na túto rekonštrukciu. Starosta obce ako aj Ing. Juraj Mojsej mu
vysvetlili , že sa jedná o rekonštrukciu starých sociálnych zariadení, ktoré boli postavené
ešte v 70-tych rokoch, pričom kanalizačné a vodovodné potrubie je potrebné vymeniť.
K faktúre za prevedené rekonštrukčné práce, bude doložený podrobný rozpis prác, ktorý
si každý môže pozrieť.
10. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal MUDr. Marián Jenčík. Za návrh uznesenia vo
všetkých bodoch všetci poslanci súhlasili.
11. Záver.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lastomíre 12.02.2015
Overovatelia zápisnice:
JUDR. Danica Džačková................................
Bc. Bohuš Jenčík ............................................

Ľubomír Šipoš
starosta obce

