
Obecný  úrad, 072  37  Lastomír  322,  okr. Michalovce 

 
 
    Z á p i s n i c a 
 
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 19.11.2015 

 
 
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, Ing. Ladislav Zásadný 
 
  hlavný kontrolór -  Ing. Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
  ďalší prítomní – Ing. Arch. Marianna Bošková 
 
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomného poslanca MUDr. Mariána Jenčíka 
a prívítal Ing. arch.  Mariannu Boškovú.  
Požiadal Ing. Ladislava Zásadného  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.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4.   Čerpanie rozpočtu za ¾ rok 2015 
5.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 
6.   VZN č. 1/2015 O financovaní CVČ mimo územia obce Lastomír 
7.   VZN č. 2/2015  O záväznej časti spoločného územného plánu /ÚPO/obcí Krasnovce, 
       Šamudovce, Lastomír, Sliepkovce v rozsahu riešenia na k.ú. Lastomír 
8.   VZN č. 3 /2015 Povodňový plán obce Lastomír 
9.   Rôzne 
10. Návrh na uznesenie 
11. 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 
                  Ing. Viliam Andrašov  
                  Ing. Juraj Mojsej 



    Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločanka 
           Ing. Ladislav Zásadný 
 
 
    Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
 
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
Potom starosta odovzdal slovo Ing. arch. Marianne Boškovej a poslancom k prerokovaniu 
VZN č. 2/2015 O záväznej časti spoločného územného plánu /ÚPN/ obcí Krasnovce,  
Šamudovce, Lastomír, Sliepkovce v rozsahu riešenia na k.u. Lastomír. Poslanci mali pripomienky 
k zbernému dvoru za Laborcom. Súhlasia s ÚPN , ale bez zberného dvora, ktorý sa bude riešiť neskôr. 
Starosta požiadal JUDr. Danicu Džačkovú aby prečítala návrh na uznesenie týkajúceho sa tohto bodu 
rogramu, pôvodný ÚPN aj zberný dvor. 
 
Návrh na uznesenie 

U Z N E S E N I E   č. 5/2015 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, 

konaného dňa 19.11.2015 na Obecnom úrade v Lastomíre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 

 

A) berie na vedomie                                                                                           

stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2015/033612 

zo dňa 29.09.2015 o preskúmaní návrhu spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, 

Sliepkovce a Šamudovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon). 

 

B) súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí 

Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce. 

 

C) schvaľuje 

podľa §26 odst. (3) a §27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov : 

a) Spoločný Územný plán (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia 

na k.ú. obce Lastomír. 
b) Všeobecne záväzné  nariadenie obecného zastupiteľstva č. 2/2015, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu 

riešenia na k.ú. obce Lastomír. 
 

D)  žiada 

Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie spoločného Územného 

plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce : 

a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie  Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015  o vymedzení záväznej časti spoločného 

Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na 

k.ú. obce Lastomír.  
b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí 

Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení 

spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce štatutárnym 



zástupcom pre spracovanie spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce 

a Šamudovce obcou Lastomír – starostom obce, 

d) uloženie  spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce – na 

obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky do 

3 mesiacov od jej schválenia štatutárnym zástupcom pre spracovanie spoločného Územného plánu 

(ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce obcou Lastomír – starostom obce, 

e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť spoločného Územného 

plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce  na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 
Termín : ako v texte 

Zodpovedný : Ing. Iveta Sabaková 

 

Predkladá: Ľubomír Šipoš, starosta obce 

Spracovala: Ing. Iveta Sabaková, OSO na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 

 

Za hlasovali: 0 

Proti  : Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, Ing. Ladislav 

            Zásadný 

Zdržal sa: JUDr. Danica Džačková, Ing. Viliam Andrašov,MUDr. Miloš Uhrín. 

 

Potom dal starosta hlasovať za ÚPO bez zberného dvora. JUDr. Danica Džačková prečítala 

návrh na uznesenie bez zberného dvora. 

 

Návrh na uznesenie 

U Z N E S E N I E   č. 5/2015 

 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, 

konaného dňa 19.11.2015 na Obecnom úrade v Lastomíre 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lastomíre 

 

E) berie na vedomie                                                                                           

stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-2015/033612 

zo dňa 29.09.2015 o preskúmaní návrhu spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, 

Sliepkovce a Šamudovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon). 

 

F) súhlasí 

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí 

Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce. 

 

G) schvaľuje 

podľa §26 odst. (3) a §27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c) zákona 369/1990 Z. 

z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov : 

c) Spoločný Územný plán (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia 

na k.ú. obce Lastomír, bez zberného dvora 
d) Všeobecne záväzné  nariadenie obecného zastupiteľstva č.2/2015, ktorým sa vymedzujú záväzné časti 

spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu 

riešenia na k.ú. obce Lastomír. 
 

H)  žiada 

Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie spoločného Územného 

plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce : 

f) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie  Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2015 o vymedzení záväznej časti spoločného 

Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na 

k.ú. obce Lastomír.  



g) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí 

Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce schvaľovacou doložkou v súlade s § 28 ods. (1) 

stavebného zákona, 

h) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho doručenie 

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou uznesenia o schválení 

spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce štatutárnym 

zástupcom pre spracovanie spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce 

a Šamudovce obcou Lastomír – starostom obce, 

i) uloženie  spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce – na 

obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbore výstavby a bytovej politiky do 

3 mesiacov od jej schválenia štatutárnym zástupcom pre spracovanie spoločného Územného plánu 

(ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce obcou Lastomír – starostom obce, 

j) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť spoločného Územného 

plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce  na úradnej tabuli najmenej na 30 dní 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

 
Termín : ako v texte 

Zodpovedný : Ing. Iveta Sabaková 

 

Predkladá: Ľubomír Šipoš, starosta obce 

Spracovala: Ing. Iveta Sabaková, OSO na obstarávanie ÚPP a ÚPD 

 

Za hlasovali: Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, 

                      Ing. Ladislav Zásadný 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa:  JUDr. Danica Džačková, Ing. Viliam Andrašov, MUDr. Muliš Uhrín. 

 

Starosta sa poďakoval Ing. arch. Marianne Boškovej a pokračoval v ďalšom rokovaní OZ. 

 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  

 

4. Čerpanie rozpočtu  za ¾ rok 2015. 

 

Plnenie rozpočtu za ¾ rok  obdržal každý poslanec s pozvánkou. Ing. Ladislav Zásadný mal 

pripomienku k prekročeniu položky týkajúcej sa stravného. Ing. Eva Nagyová mu vysvetlila, že 

vzhľadom k tomu , že boli prijatý do zamestnania občania z UPSVaR, ktorým boli vyplatené stravné 

lístky, bola aj prekročená položka stravného. K plneniu rozpočtu ostatní poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu za ¾ rok 2015. 

 

JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015 – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu  

za ¾ rok 2015. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 

 

Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2015, týkajúce sa prekročených 

položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu č. 6/2015. Starosta dal 

hlasovať za  

rozpočtové opatrenie č. 6/2015. 

 



JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 

č. 6/2015. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 5/2015 k 30.09.2015, týkajúce sa prekročených 

položiek v rozpočte, ktoré boli upravené len medzi danou klasifikáciou výdavkov. Poslanci s daným 

rozpočtovým opatrením súhlasili. 

 

JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ súhlasí s rozpočtovým opatrením č.5/2015. 

 

Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

6. VZN č. 1/2015 O financovaní CVČ mimo územia obce Lastomír 

 

VZN č. 1/2015 O financovaní CVČ mimo územia obce Lastomír obdržal každý poslanec. K návrhu 

VZN č. 1/2015 neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 

1/2015. 

 

JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015 – OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 

O financovaní CVČ zriadených mimo územia obce Lastomír. 

 

Za hlasovali: Všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

7. VZN č. 3/2015 Povodňový plán obce Lastomír. 

 

VZN č. 3/2015 Povodňový plán obce Lastomír obdržal každý poslanec. Poslanci nemali pripomienky  

a starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 3/2015. 

 

JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015- OZ schvaľuje VZN č. 3/2015 

Povodňový plán obce Lastomír. 

 

Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

9. Rôzne 

 

V rôznom starosta informoval poslancov o dotáciach na čierne skládky. Ďalej predložil poslancom 

ponuky na ťahanie optického kábla pre internet od firiem Minet a Dalnet.  Poslanec Mgr. Ján Palkóci 

odporúčil ponuku z firmy Minet. S jeho návrhom poslanci súhlasili. Starosta potom dal hlasovať za  

ponuku z firmy Minet. 

JUDR. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015 –OZ doporučuje na ťahanie optického 

kábla pre internet ponuku firmy Minet. 

Poslanec Ing. Ladislav Zásadný navrhol kúpiť nožnice na živý plot, doporučil vymeniť zastaralé 

dopravné značky.Ďalej navrhol podať výzvy na dotácie pre MŠ na čo mu starosta odpovedal, že výzvy 



boli podané. 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie ešte v celku prečítala JUDr. Danica Džačková. Za návrh na uznesenie 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 19.11.2015 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Jaroslav Kločanka ......................................................... 

 

Ing. Ladislav  Zásadný ......................................................... 

 

 

 

 

        Ľubomír Šipoš 

        starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   U z n e s e n i e   č.  6/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 19.11.2015 

 
A/ Volí: 
 
1. Návrhovú komisiu v zložení:  JUDR. Danica Džačková 
    Ing. Viliam Andrašov 
    Ing. Juraj Mojsej 
 
2. Overovateľov zápisnice:  Ing. Jaroslav Kločanka 
    Ing. Ladislav Zasadný 
 
3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová 
 
 
B/  Konštatuje: 
 
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené. 
 
 
C/Schvaľuje: 
 
1. Čerpanie rozpočtu za ¾ rok 2015 
 
2. Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 
 
3. VZN č. 1/2015 O financovaní CVČ mimo územia obce Lastomír 
 
4. VZN č. 3/2015 Povodňový plán obce Lastomír 
 
D/ Súhlasí: 
 
1. S rozpočtovým opatrením č. 5/2015 
 
D/Doporučuje: 
 
1. Ponuku na ťahanie optického kábla pre internet od firmy Minet 
 
 
 
 
V Lastomíre  19.11.2015 
 
 
 
 
      Ľubomír Šipoš 
      starosta obce 


