
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 09.05.2017 
 
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 
         Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
 
  kontrolór obce – Ing. Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných poslancov 
a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý je predmetom jednania a ktorý poslanci 
obdržali spolu s pozvánkou.  
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2017 a rozpočtové opatrenie č.1/2017 
5. Záverečný účet za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra k zaverečnému účtu 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie  
8. Záver 
 
Starosta dal hlasovať za návrh programu zasadnutia OZ. Za hlasovali všetci poslanci. 
Uznesenie č. 2/2017- OZ schvaľuje program rokovania. 
 
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: JUDr. Danica Džačková 
            Ing. Ladislav Zásadný 
            Bc. Bohuš Jenčík 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Ing. Viliam Andrašov 
                Bc. Bohuš Jenčík 
 
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
Za návrh hlasovali všetci poslanci. Uznesenie č. 3/2017- OZ volí návrhovú komisiu , 
overovateľov zápisnice a zapisovateľku podľa návrhu. 
 
 
 



3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
4. Čerpanie rozpočtu za I.Q.2017 a rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
 
Plnenie rozpočtu za I.Q.2017 ako aj rozpočtové opatrenie č. 1/2017 obdržali poslanci spolu 
s pozvánkou. Starosta vyzval poslancou k pripomienkam k plneniu rozpočtu. Poslanci nemali 
pripomienky km plneniu rozpočtu ako ani k rozpočtovému opatreniu č. 1/2017.  Starosta dal 
hlasovať za tento bod programu. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na Uznesenie č.4/2017-OZ schvaľuje čerpanie 
rozpočtu za I.Q.2017 a rozpočtové opatrenie č.1/2017. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Záverečný účet za rok 2016,správa  hlavného kontrolóra za rok 2016 
 
Záverečný účet obdržal každý poslanec s pozvánkou. Pripomienky k záverečnému účtu 
poslanci nemali. Hlavný kontrolór obce potom prečítal správu za rok 2016. Starosta dal 
hlasovať za tento bod programu. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na Uznesenie č.5/2017– OZ schvaľuje záverečný účet 
obce Lastomír za rok 2016 a celoročné hospodárenie za rok bez výhrad. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh na uznesenie č.6/2017 – OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 
na tvorbu  rezervného fondu vo výške 6 408,32 €. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh na uznesenie č. 7/2017 – OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 
2016. 
 
6. Rôzne 
 
V rôznom starosta predložil poslancom Zmluvu o zriadení vwecného bremena č. 
0291/13030/2016 v prospech oprávneného VSD Kočice. Poslanci k tejto zmluve nemali 
pripomienky. Starosta dal hlasovať za túto zmluvu. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 8/2017 – OZ schvaľuje Zmluvu 
o zriadení vecného bremena č. 0291/13030/2016 v prospech oprávneného VSD Košice. 
 



Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej predložil starosta žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi v Lastomíre o finančný príspevok na 
opravu kostola v Lastomíre. Starosta navrhol prispieť 500,00 €.  Poslanci s týmto návrhom 
súhlasili. Starosta dal hlasovať za tento návrh. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 9/2017 – OZ schvaľuje finančný 
príspevok Rímskokatolíckej cirkvi na opravu kostola v Lastomíre  v sume 500,00 €. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
S poskytnutím finančného príspevku je potrebné aj schváliť úpravu rozpočtu- roz opatrenie č. 
2/2017. Poslanci s touto úpravou rozpočtu súhlasili. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na juznesenie č. 10/2017 – OZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 2/2017. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na 
II.polrok 2017. 
Starosta ďalej oznámil poslancom o možnosti zriadiť denný stacionár. Firma ktorá ho bude 
prevádzkovať požaduje bezbarierový vstup,bezbarierové WC.  
Ďalej informoval poslancov o kúpe lodného kontajnera, a taktiež je možnosť zakúpiť aj do ZŠ. 
Cez prázdniny sa bude opravovať podlaha v školskej jedálni.  
Na deň detí je 3.júna pripravený výlet na Morské oko.  
Potom starosta požiadal JUDr. Danicu Džačkovú aby prečítala návrh na uznesenie ohľadom 
týchto informácií. 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie 
a/ návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2017 
b/ informáciu o záujme zriadenia nového denného stacionára 
c/ informáciu o kúpe lodného kontajnera 
d/ výlet na deň detí 3.júna na Morské oko 
e/ oprava podlách v školskej jedálni počas prázdnin 
 
7. Návrh na uznesenia 
 
Návrh na uznesenia prečítala JUDr. Danica Džačková. Za návrh na uznesenia poslanci 
súhlasili. 
 
 
 
 



 
8. Záver 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným 
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
V Lastomíre 09.05.2017 
 
 
 
Overovatelia zápisnice Ing. Viliam Andrašov.............................................. 
 
     Bc. Bohuš Jenčík..................................................... 
 
 
 
 
 
        Ľubomír Šipoš 
        starosta obce 


