Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 30.03.2015
na obecnom úrade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní :

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš.
Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol
predmetom jednania. Program obdržal každý poslanec s pozvánkou a bol schválený
následovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Záverečný účet obce za rok 2014
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený hlasovali
všetci prítomní poslanci.
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločanka
MUDr. Miloš Uhrín
Ing. Juraj Mojsej
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Mgr. Ján Palkóci
JUDr. Danica Džačková
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Boli schválení členovia do komisií
obecného zastupiteľstva, boli schválené „ Zásady odmeňovania poslancov“, bol schválený
plat kontrolóra obce.

4. Záverečný účet za rok 2014.
Záverečný účet obdržal každý poslanec s pozvánkou. Starosta vyzval poslancov, aby
predložili svoje pripomienky. Poslanci nemali pripomienky k záverečnému účtu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu, pričom doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť
záverečný účet za rok 2014 bez výhrad.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje „ Záverečný účet
obce Lastomír a celoročné hospodárenie za rok 2014“ bez výhrad a berie na vedomie
„ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014“.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Starosta navrhol použiť z rezervného fondu 10 000,00 Eur na rekonštrukciu sociálnych
zariadení a chodby OcÚ, pričom 6 047,37 Eur bude uhradené z bežných príjmov.
Zároveň bolo poslancom predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2015 týkajúce sa
položiek, ktoré boli prekročené, alebo neboli schválené v rozpočte pri schvaľovaní
rozpočtu na rok 2015. Starosta dal hlasovať za tento bod .
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje „Rozpočtové opatrenie
Č. 1/2015.
Za hlasovali: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav
Kločanka,Ing. Juraj Mojsej
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Viliam Andrašov, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie- OZ schvaľuje použitie z rezervného
fondu 10 000,00 Eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení a chodby OcU.
Za hlasovali: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Bc.Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav
Kločanka, Ing. Juraj Mojsej
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Viliam Andrašov, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín

6. Rôzne.

V rôznom starosta predložil návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a
následne Obchodného zákonníka s VVS a.s. Košice o prevode majetku uvedený v Kúpnej
zmluve medzi VVS a.s. Košice a Obcou Lastomír,
v rozsahu: Splašková kanalizácia, výtlačné potrubie, kanalizačné prípojky.
Starosta dal hlasovať za tento bod.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ prerokovalo bez pripomienok
a schvaľuje: 1. zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa previesť majetok uvedený
v kúpnej zmluve kupujúcemu v rozsahu:
Predmetom kúpy je majetkový podiel obce na nasledovnej časti stavby:
SO 01 – Splašková kanalizácia
Zberač „A“
PVC DN 300 od km 0,0 – po km 0,214
dĺžka 214 m
SO 02 – Výtlačné potrubie
Potrubie
PVC DN 90 od km 0,0 – po km 0,172
dĺžka 172 m
SO 05- Kanalizačné prípojky na zberači „A“ – 17 ks PVC DN 160
Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
V súlade s §9a, ods.8, písm.e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec Lastomír v súčasností nemá finančné,
materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo
vyššie uvedenej kanalizácie, pričom celú kanalizačnú sieť v obci už prevádzkuje VVS, a.s.
Košice. Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej
alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie
verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú
spôsobilosť, pričom samostatné prevádzkovanie verejnej kanalizácie by bolo pre obec
vzhľadom na počet pripojených užívateľov vysoko nerentabilné. V súčasnosti je trendom
skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami
a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry
vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Odpredaj verejne
kanalizácie do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460,
so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu 1,-€ z dôvodu hodného osobitného
zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce
Lastomír.
Za hlasovali: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Starosta oboznámil poslancov o schválení dotácie z Enviromentálneho fondu na projekt
Separovaný zber v obci Lastomír I.etapa „ Zber a úprava bioodpadu“ v sume 122 133,23
Jedná sa o traktor, vlečku, kosačku, ktoré bude treba umiestniť a z tohto dôvodu navrhol
starosta odkúpiť pozemok od pani Tirpákovej, ak by bola ochotná ho odpredať obci.
Starosta ďalej oboznámil poslancov s kultúrnymi podujatiami v najbližšom období.

11.4.2015 bude výročná schôdza Jednoty dôchodcov Lastomír, 18.4.2015 bude výročná
schôdza ZŤP Lastomír, 10.5.2015 na deň matiek bude kultúrne vystúpenie divadla mladých
zo saleziánskeho strediska pod názvom „ Kolotoč“ a 4.7.2015 bude súťaž vo varení guľašu.
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal plán kontrolnej činnosti na polrok 2015.
Starosta dal hlasovať za tento plán kontrolnej činnosti.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
na polrok 2015.
Za hlasovali : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Po kontrole z hygieny v školskej jedálni bola uzatvorená zmluva o odbere a zneškodňovaní
biologicky rozložiteľného odpadu medzi obcou Lastomír a CONTAX EKO s.r.o.
Poslanec Ing. Viliam Andrašov navrhol kamerový systém v parku . Poslanec Ing. Juraj Mojsej
poznamenal, že nefunkčnú fontánu v parku opraviť, alebo ju úplne zrušiť.
7. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka. Za návrh na uznesenie
poslanci súhlasili, iba v bode 5 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a použitie rezervného
fondu 10 000,00 Eur na rekonštrukciu sociálneho zariadenia a chodby OcÚ sa poslanci
Ing. Viliam Andrašov, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín hlasovania zdržali.
8. Záver.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lastomíre 31.03.2015
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Danica Džačková.................................................
Mgr. Ján Palkóci...........................................................

Ľubomír Šipoš
starosta obce

