
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 23.06.2016 
 
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, MUDr. Marián Jenčík 
 
  kontrolór obce – 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. 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  
    území obce 
5. Príprava súťaže vo varení guľáša a otvorenie multifunkčného ihriska 
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 
            Ing. Ladislav Zásadný 
            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. 



4. VZN č. 2/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce. 
 
Návrh  VZN je zverejnené na webovej stránke obci a na informačnej tabuli obce. Starosta 
vyzval poslancov k pripomienkam . Poslanci pripomienky nemali. Poslanci s návrhom na VZN 
súhlasili.  Starosta dal hlasovať za toto VZN.  
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 O nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Príprava súťaže vo varení guľáša a otvorenie multifunkčného ihriska. 
 
Starosta oboznámil poslancov s prípravou súťaže vo varení guľáša , ktorá sa uskutoční dňa  
2. júla 2016 v areáli základnej školy. Pri tejto príležitosti zároveň sa uskutoční slávnostné 
otvorenie multifunkčného ihriska.  Starosta pozval poslancov na túto akciu. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie súťaž vo varení 
guľáša a otvorenie multifunkčného ihriska. 
 
6. Rôzne. 
 
V rôznom bol poslancom predložený návrh na  rozpočtové opatrenie č. 3/2016, týkajúce sa 
prekročených položiek  v rozpočte. Poslanci súhlasili s návrhom na rozpočtové opatrenie č. 
3/2016. Starosta dal hlasovať za návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2016. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č.. 3/2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta predložil poslancom Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim vlastníkom 
nehnuteľností – Obec Lastomír a kupujúcim Východoslovenská distribučná a.s. Košice  na 
predaj pozemku o výmere 10 m2. Poslanci so zmluvou súhlasili a starosta dal hlasovať. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje Kúpnu zmluvu medzi 
predávajúcim vlastníkom nehnuteľnosti – Obec Lastomír a kupujúcim Východoslovenská 
distribučná a.s. Košice na predaj pozemku parcela registra CK, par. Č. 1392/6, druh pozemku 
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 katastrálne územie obce Lastomír, 
geometrický plán č. plánu 400168.2463/2015 zo dňa 18.9.2015. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 



Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta predložil poslancom Smernicu č. 2/2016 O verejnom obstarávaní a Bezpečnostný 
projekt informačného systému na ochranu osobných údajov. Vyzval poslancov aby predložili 
svoje pripomienky k smernici a projektu. Poslanci pripomienky nemali.  
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie Smernicu č.2/2016 
O verejnom obstarávaní a Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu 
osobných údajov. 
 
Kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš predložil poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. Poslanci k predloženému návrhu nemali 
pripomienky. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra  na 2 polrok 2016. 
 
Starosta predložil poslancom návrh o prenájme , respektíve o odkúpení pozemku pri 
obecnom úrade od p. Tirpákovej. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a odporučili starostovi 
pokračovať v jednaní. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ doporučuje starostovi jednať 
o nájme, prípadne o neskoršom odkúpení pozemku pri obecnom úrade od p. Tirpákovej, 
podľa finančnej situácie obce. 
 
7. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka. Za návrh na uznesenie 
poslanci súhlasili. 
 
8. Záver. 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným za 
ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Lastomíre 23.06.2016 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
MUDr. Miloš Uhrín........................................................ 
 
Bc. Bohuš Jenčík............................................................ 
         
 

Ľubomír Šipoš 
starosta obce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 


