
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 30.8.2016 

 

Prítomní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 

  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, Bc. Bohuš Jenčík, 

                   Ing. Juraj Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci,  
       MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný, MUDr. Marián Jenčík 
 
  kontrolór obce – Ing. 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 
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016, čerpanie finančných prostriedkov z rezervného 
fondu na kapitálové výdavky 
5. Rôzne 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 
 
 Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený, 
hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Bc. Bohuš Jenčík 
                Ing. Ladislav Zásadný 
                MUDr. Miloš Uhrín  
   

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci : JUDr. Danica Džačková 

          Ing. Juraj Mojsej 
                      
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. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 –čerpanie finančných prostriedkov z rezervného 

fondu na kapitálové výdavky. 

Starosta oznámil poslancom , že nám bola poskytnutá dotácia na rekonštrukciu obecného 

rozhlasu z MF SR v sume 10 000,00 €. Rozpočet na samotnú rekonštrukciu predstavuje 

okolo 20 000,00 €.  Preto  navrhuje použiť z rezervného fondu 10 000,00 € na rekonštrukciu 

obecného rozhlasu,  ďalej použiť  2 980,00 € na splátku úveru a 3 020,00 € na osvetlenie  

multifunkčného ihriska.  Celková suma použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 

je 16 000,00 €. Poslanci s daným návrhom súhlasili. S použitím finančných prostriedkov 

z rezervného fondu súvisí aj rozpočtové opatrenie č. 4/2016. Starosta dal hlasovať za tento 

návrh. 

 

Bc. Bohuš Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje použitie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na splátku úveru  a na kapitálové výdavky / rekonštrukciu 

obecného rozhlasu, osvetlenie multifunkčného ihriska/ v sume 16 000,00 € ako rozpočtové 

opatrenie č. 4/2016. 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

5. Rôzne. 
 
Starosta predložil poslancom žiadosť Základnej školy Moskovská 1 Michalovce o výpis 
z uznesenia o určení školského obvodu pre obec Lastomír. Poslanci súhlasili, aby školský 
obvod pre obec Lastomír bola aj naďalej ZŠ Moskovská 1 Michalovce. 
 
Bc. Bohuš Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje  ZŠ Moskovská 1 Michalovce, 
ako školský obvod pre obec Lastomír. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
  
Proti: 0 
 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta navrhol prísediacich na súde podľa § 140 Zákona o sudcoch a § 139  ods.1.a 
2. zákona pani Darinu Valuškovú a pána Jána Mižíka, ktorí túto činnosť už vykonávali 
v minulosti. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.  
 
Bc. Bohuš Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje voľbu prísediacich na súde 
podľa § 140 zákona o sudcoch a § 139 ods.1. a 2. zákona pani Darina Vaľušková a pán Ján 
Mižík. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
 
Proti: 0 
 
Zdržal sa: 0 
 
 
 



6. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Bc. Bohuš Jenčík. Za návrh na uznesenie poslanci 
súhlasili. 
 
7. Záver. 
 
V závere zasadnutia obedného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným za 
ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
V Lastomíre 30.08.2016 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
JUDr. Danica Džačková ............................................. 
 
Ing. Juraj Mojsej ......................................................... 
 
 
 
 
        Ľubomír Šipoš 
        starosta obce 
 
 
 

 

 

 


