
 
 
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 01.02.2016 

 
 
Prítomní:  starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián 
         Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka,  Ing. Juraj Mojsej, 
         MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomného poslanca Mgr. Jána Palkóciho. 
Starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia, ktorý bol predmetom jednania. 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4. VZN č. 1/2016 O vymedzení záväznej časti spoločného ÚPN obcí Krásnovce, Lastomír,        
Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k.ú. obce Lastomír 
5. Zmluva  FA HUNTER – Igor Tomko o odchyte túlavých zvierat v obci Lastomír. 
6. Rôzne 
7. 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. Jaroslav Kločanka 
                         MUDr. Miloš Uhrín 
 
    Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Ladislav Zásadný 
        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 OZ boli splnené. 
4. VZN č. 1/2016 O vymedzení záväznej časti spoločného ÚPN obcí Krasnovce, Lastomír, 
     Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k.ú. obce Lastomír. 
 
    Starosta nepodpísal uznesenie č. 5/2015 týkajúce sa ÚPN zo dňa 19.11.2015 a preto zvolal 
zasadnutie OZ ohľadom opätovného prerokovania ÚPN. Ing.arch. Marianna Bošková 
predložila nový ÚPN , kde zberný dvor bol nahradený zeleným biotopom. S týmto návrhom 
poslanci súhlasili, ako aj s predloženým VZN č. 1/2016 . Potom starosta dal hlasovať:  
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 1a/2016 ohľadom ÚPN: 

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.1/2016, 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. 1/2016  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. 

 

 

 



 
 

 

Za hlasovali: Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš 
Jenčík,  Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Zmluva  medzi FA Hunter – Igor Tomko a obcou Lastomír o odchyte túlavých 
    a zabehnutých zvierat v intraviláne obce Lastomír. 
 
   Starosta predložil poslancom návrh zmluvy. Poslanci s danou zmluvou súhlasili 
a doporučujú ju starostovi podpísať. 
 
6. Rôzne. 
 
V rôznom bolo poslancom predložené rozpočtové opatrenie č. 8/2015 a 9/2015 
k 31.12.2015, týkajúce sa prekročených položiek v rozpočte, väčšinou len medzi danou 
klasifikáciou výdavkou, ako aj príjmové položky.  Poslanci  s rozpočtovými opatreniami 
súhlasili. 
Starosta predložil poslancom dokument“ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
obce Lastomír na roky 2007-2013“, ktorého je potrebné predĺžiť platnosť do 31.12.2016. 
Starosta dal schváliť predĺženie platnosti programu. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje predlženie platnosti 
dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lastomír na roky 2007-2013 
do 31.12.2016, z dôvodu nádväznosti nového PHSR na PHSR Košického samosprávneho 
kraja. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Starosta obce  predložil poslancom na schválenie  vypracovanie projektu „Stavebné úpravy 
obecného úradu a kultúrneho domu“ a jeho predloženie na MŽP SR , ktorý bude financovaný 
z operačného projektu kvalita životného prostredia. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje vypracovanie projektu  
„ Stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu“ a jeho predloženie na ŽoNFP na SO, 
ktorý bude financovaný z operačného projektu kvalita životného prostredia. 
Kód výzvy: OPKZP –PO4-SC431-2015-6 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Starosta obce ďalej predložil poslancom na schválenie vypracovanie projektu „ Výstavba 
telocvične pri ZŠ Lastomír“ a jeho predloženie na OÚ Košice  odbor školstva. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje vypracovanie projektu 
„ Výstavba telocvične pri ZŠ Lastomír“ a jeho predloženie na OÚ Košice odbor školstva. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 



Ďalej starosta oboznámil poslancov s výstavbou plechového hangáru na strojovú techniku na 
separovaný zber. Plechový hangár bude postavený za budovou obecného úradu. Poslanci  
s týmto súhlasili. 
 
Poslanec  Ing. Ladislav Zásadný navrhol starostovi zvýšenie platu o 5 %  z hrubej mzdy. 
Poslanci nemali pripomienky  a preto starosta dal hlasovať za tento návrh.  
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu 
o 5% z hrubej mzdy. 
 
Za: Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, 
       Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej,Ing. Ladislav Zásadn 
Proti: 0 
Zdržal sa:  MUDr. Miloš Uhrín 
 
 
Ďalej starosta oboznámil poslancov, že v dňa 6. 02. 2016 bude obecná zabíjačka, na ktorú 
poslancov pozval. Taktiež 6.2.2016 bude výročná schôdza Jednoty dôchodcov Lastomír. 
 
7. Záver. 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným  
poslancom  za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Lastomíre 01.02.2016 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ladislav Zásadný ................................................ 
 
Bc. Bohuš Jenčík ....................................................... 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 
 

 


