
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 11.05.2016 

 
 
Prítomní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci -  Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián 
         Jenčík,Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, 
         Mgr. Ján Palkoci, MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
 
  kontrolór obce – Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstav otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol 
predmetom jednania. 
 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2016, rozpočtové opatrenie č. 2/2016 
5.Záverečný účet za rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
6. Správa kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 
7. Rôzne 
8. Návrh uznesenia 
9. 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. Ladislav Zásadný 
 
    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. 
 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Lastomír na roky 2007 – 2013 je v štádiu rozpracovanosti. 
Projekty boli predložené na ŽoNFP. Projekt „ Výstavba telocvične pri ZŠ Lastomír“ bol  
v prvom kole neúspešný. Plechový hangár sa buduje. 
 
4. Čerpanie rozpočtu za za 1.štvrťrok 2016, rozpočtové opatrenie č. 2/2016. 
 
Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2016 obdržal každý poslanec s pozvánkou. K plneniu 
rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové 
opatrenie č. 2/2016, týkajúce sa prekročených položiek v rozpočte. Poslanci súhlasili 
s rozpočtovým opatrením č. 2/2016. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu 
obce za 1. štvrťrok 2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 
 č. 2/2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Záverečný účet za rok 2015. 
 
Záverečný účet obdŕžal 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 2015 bez výhrad. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje „ Záverečný účet  obce 
Lastomír a celoročné hospodárenie za  rok 2015“ bez výhrad , použitie prebytku na RF 
v sume 8 838,48 € a berie na vedomie „ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu za rok 2015“. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



 
 
 
 
6. Správa kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015. 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za rok 2015. Potom otvoril starosta diskusiu k tejto správe. Poslanci 
pripomienky nemali. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie Správu kontrolnej 
činnosti kontrolóra obce za rok 2015. 
 
7. Rôzne. 
 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v areály ZŠ obdržali poslanci spolu 
s pozvánkou. Poslanci pripomienky nemali. Zároveň starosta oznámil poslancom, že sa urobí 
aj osvetlenie multifunkčného ihriska firmou Maro. Osvetlenie navrhol financovať 
z rezervného fondu v sume 3 298,00 €, s čím poslanci súhlasili.  
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje Prevádzkový poriadok  
multifunkčného ihriska. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje čerpanie z rezervného 
fondu na úhradu osvetlenia multifunkčného ihriska v sume 3 298,00 €. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta ďalej oboznámil poslancov s programom na nasledujúce obdobie. 28. mája 2016 sa 
uskutoční výlet na MDD na ORS Chemes – Hotel. Dňa 2.júla 2016 sa uskutoční súťaž vo 
varení guľaša spojená so slávnostným otvorením multifunkčného ihriska. 
Starosta oznámil poslancom, že starosta obce Šamudovce ho požiadal o zmenu katastra 
medzi obcou Lastomír a Šamudovce. Poslanci odporučili starostovi predbežne rokovať 
o zmene katastra s obcou Šamudovce. 
 
8. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka. Za návrh na uznesenie 
poslanci súhlasili.  
 
 



 
9. Záver. 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným za 
ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
V Lastomíre  11.05.2016 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
JUDr. Danica Džačková......................................... 
 
Bc. Bohuš Jenčík................................................... 
 
 
 
 
        Ľubomír Šipoš 
        starosta obce 
 
 
 

 


