U z n e s e n i e č. 3/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 1.06.2015

A/ Volí:

1. Návrhovú komisiu v zložení :JUDr. Danica Džačková
Mgr. Ján Palkóci
Ing. Juraj Mojsej
2. Overovateľov zápisnice v zložení: MUDr. Miloš Uhrín
Bc. Bohuš Jenčík
3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová
B/ Konštatuje:
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
C / Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Čerpanie rozpočtu za I.Q.2015
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Umiestnenie multifunkčného ihriska v ZŠ /severná časť/
Odpredaj majetku uvedený v Kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou
vodárenskou
spoločnosťou a.s Košice a Obcou Lastomír v nasledovnom 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
Uvedený rozsah časti stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za cenu 1,- € pre
VVS a.s. Košice.
5. Premenovať Komisiu pre vydávanie obecných novín na Komisiu pre informovanosť
a publicitu.
6. Spustenie novej verzie internetovej stránky obce.
7. Mgr.Sikorai za člena Komisie pre informovanosť a publicitu.

8. Denný stacionár pre seniorov našej obce v kultúrnom dome.
D/Súhlasí:
1.So zaradením obce do územia verejno-súkromného partnerstva.

E/ Neschvaľuje:
1. Rekonštrukciu verejného osvetlenia na základe rozpočtu a ponuky Energocom plus.
s.r.o. - úsporné svetelné zdroje.
F/ Berie na vedomie:
1. Prípravy projektu na Kamerový systém.
2. Prípravy projektu na likvidáciu čiernych skládok.

V Lastomíre 1.6.2015

Ľubomír Šipoš
starosta obce

Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 1.06.2015
na obecnom úrade.

Prítomní:

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomného poslanca Ing. Jaroslava Kločanku
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol predmetom jednania. Program obdržal
každý poslanec s pozvánkou a bol schválený následovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Čerpanie rozpočtu za I.Q.2015, rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva , tak ako bol predložený hlasovali
všetci prítomní poslanci.
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková
Mgr. Ján Palkóci
Ing. Juraj Mojsej
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: MUDr. Miloš Uhrín
Bc. Bohuš Jenčík
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. Schválili záverečný účet za rok 2014
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015,čerpanie z rezervného fondu ,plán činnosti hlavného
kontrolóra.
4.Čerpanie rozpočtu za I.Q.2015
Plnenie rozpočtu za I.Q.2015 obdržal každý poslanec s pozvánkou. K plneniu rozpočtu
poslanci nemali pripomienky. Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie
č. 2/2015, týkajúce sa prekročených položiek v rozpočte. Poslanci súhlasili s rozpočtovým
opatrením č. 2/2015.
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu obce
za I.Q.2015.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie
Č. 2/2015.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
5.Rôzne.
Starosta oboznámil poslancov s výstavbou multifunkčného ihriska firmou Eurovia SK,a.s..
Multifunkčné ihrisko bude umiestnené v severnej časti areálu ZŠ. Poslanci s tým súhlasili.
Návrh na uznesenie prečítala JUDr. Danica Džačková –OZ schvaľuje umiestnenie multifunkčného ihriska v severnej časti areálu ZŠ.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Starosta ďalej predložil Kúpnu zmluvu medzi VVS a.s. Košice a Obcou Lastomír o odpredaji
majetku. Predmetom kúpy je splašková kanalizácia, výtlačné potrubie, kanalizačné prípojky
za 1,- €.
Návrh na uznesenie prečítala JUDR. Danica Džačková – OZ schvaľuje odpredaj majetku
uvedený v Kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Košice
a Obcou Lastomír v nasledovnom 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
Uvedený rozsah časti stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za cenu 1,- € pre VVS a.s.
Košice.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Starosta predložil poslancom návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Firma
Energocom plus s.r.o. Košice urobila rozpočet a ponuku na Úsporné svetelné zdroje,
ktorú poslanci obdržali s pozvánkou. Poslanec Mgr. Ján Palkóci navrhol predložiť výzvu
na Ministerstvo hospodárstva SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Poslanec Ing.
Viliam Andrašov, MUDr. Miloš Uhrín sa priklonili k návrhu Mgr. Jána Palkóciho. Starosta
dal hlasovať za ponuku firmy Energocom plus s.r.o..
Návrh na uznesenie prečítala JUDr. Danica Džačková – OZ schvaľuje rekonštrukciu
Verejného osvetlenia- rozpočet a ponuku firmy Energocom plus s.r.o. na Úsporné svetelné
zdroje.
Za: JUDr. Danica Džačková
Proti: Mgr. Ján Palkóci, Ing. Viliam Andrašov, MUDr. Miloš Uhrín
Zdržal sa: MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Juraj Mojsej
Rozpočet a ponuku firmy Energocom plus s.r.o. poslanci neschválili.
Starosta oboznámil poslancov s prípravami projektu na Kamerový systém a na likvidáciu
čiernych skládok. Mgr. Ján Palkóci navrhol urobiť rozpočet na Kamerový systém a podať
výzvu cez PPA.
Čo sa týka projektu likvidácií čiernych skládok sa bude riešiť až bude urobený rozpočet.
Poslanec Mgr. Ján Palkóci ako predseda komisie pre vydávanie obecných novín oboznámil
poslancov a starostu o zasadnutí komisie zo dňa 28.05.2015 v Základnej škole Lastomír.
Podal návrh na premenovanie Komisie pre vydávanie obecných novín na nový názov a to
Komisia pre informovanosť a publicitu. Starosta dal hlasovať za zmenu názvu komisie.
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie-OZ schvaľuje zmenu názvu Komisie
pre vydávanie obecných novín na nový názov Komisia pre informovanosť a publicitu.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej podal návrh na spustenie novej verzie internetovej stránky obce. Diskusia prebehla
aj ohľadom sloganu Lastomír-starobylá obec. Poslanci nemali pripomienky k sloganu.
Starosta dal hlasovať za tento návrh.
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie-OZ schvaľuje spustenie novej verzie
internetovej stránky obce.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Navrhol aby Mgr. Katarína Sikorai bola riadnou členkou komisie. Poslanci s tým súhlasili.
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje Mgr. Katarínu Sikorai
za člena komisie od 1.7.2015.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:0
Komisia sa uzniesla pripraviť nové číslo obecných novín od 6.7.2015 s čím poslanci súhlasili.
Ďalej poslanec Mgr. Ján Palkóci odporučil zakúpiť kvalitný fotoaparát pre účely fotografovania akcií organizovaných obcou.
Starosta predložil návrh poslancom, aby obec Lastomír sa zaradila do územia verejnosúkromného partnerstva, aby bola členom Občianskeho združenia Medzi riekami.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili
Návrh na uznesenie prečítala JUDr. Džačková- OZ súhlasí so zaradením obce do územia
verejno-súkromného partnerstva.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta predložil návrh poslancom, aby v obci Lastomír sa urobil denný stacionár pre
našich seniorov. Firma Kromka ,n.o. uskutoční potrebné úpravy v kultúrnom dome, aby
sa mohol používať na Denný stacionár. Starosta dal hlasovať za tento návrh.
Návrh na uznesenie prečítala JUDr. Danica Džačková – OZ schvaľuje Denný stacionár pre
seniorov našej obce v kultúrnom dome.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Diskusia.
V diskusii Mgr. Katarína Sikorai predložili žiadosť rodičov rady MŠ zvýšiť kapacitu
Materskej školy v Lastomíre.
Starosta oboznámil poslancov , že dňa 4. 07.2015 sa uskutoční V. ročník súťaže vo
varení guľáša. Požiadal poslancov aby sa tejto súťaže zúčastnili.

7.Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítala JUDr. Danica Džačková. Za návrh na uznesenie
poslanci súhlasili, iba v bode 5 - Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia poslanci
neschválili.

8.Záver.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lastomíre 01.06.2015

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Miloš Uhrín...............................................
Bc. Bohuš Jenčík...................................................

Ľubomír Šipoš
Starosta obce

