
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 04.07.2017 

 

Prítomní: starosta – Ľubomír Šipoš 

 

  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián 

        Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, 

        Mgr. Ján Palkóci, Ing. Ladislav Zásadný 

 

  kontrolór obce  - Ing. Ľudovít Gajdoš 

 

  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 

 

 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 

poslancov a ospravedlnil neprítomného poslanca MUDr. Miloša Uhrína. Oboznámil ich  

s programom jednania a ktorý poslanci obdržali s pozvánkou. 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. VZN č. 2/2017 O určení predajného a prevádzkového času v predajniach 

a prevádzkach 

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

 

Starosta dal hlasovať za návrh programu, tak ako bol predložený. Za hlasovali všetci  

poslanci. 

 

2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík 

              Mgr. Ján Palkóci 

              Ing. Jaroslav Kločanka 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Ladislav Zásadný 

       Ing. Viliam Andrašov 

 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 

 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia: 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Bol predložený projekt na ŽoNFP na 

SO/Kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1-Rómske hliadky. Bolo urobené roz.opatr.č.3/2017. 



Vzhľadom nepriaznivého počasia sa neuskutočnila súťaž vo varení guľaša. Bude určený 

náhradný termín. 

 

4. VZN č. 2/2017 O určení predajného a prevádzkového času v predajniach 

a prevádzkach. 

 

VZN č. 2/2017 obdržal každý poslanec s pozvánkou. Poslanci s týmto VZN súhlasili. 

Starosta dal hlasovať za tento bod programu.  

 

Návrh na uznesenie č. 17/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ schvaľuje 

VZN č. 2/2017 O určení predajného a prevádzkového  času v predajniach a prevádzkach. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa : 0 

 

5. Rôzne 

 

V rôznom starosta predložil poslancom návrh na podanie žiadosti na zriadenie Komunitného 

centra v klube dôchodcov. Poslanci s daným návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za tento 

návrh. 

 

Návrh na uznesenie č. 18/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ schvaľuje podanie 

žiadosti na zriadenie Komunitného centra. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej starosta podal návrh na použitie rezervného fondu v sume 9 600,00 € na kapitálové  

výdavky. Sumu 7 000,00 € na multifunkčné ihrisko a 2 600,00 € na rekonštrukciu budovy  

OFK. S použitím rezervného fondu súvisí aj rozpočtové opatrenie č. 5/2017. Starosta dal 

hlasovať za tento návrh. 

 

Návrh na uznesenie č. 19/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ schvaľuje použitie 

rezervného fondu na kapitálové výdavky 6 600,00 € na multifunkčné ihrisko, 3 000,00 € 

na rekonštrukciu budovy OFK. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh na uznesenie č. 20/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ schvaľuje rozpočtové 

opatrenie č. 5/2017. 



 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta ďalej oboznámil poslancov o určení školského obvodu pre obec Lastomír ZŠ 

Moskovská 1. Je potrebné v septembri im zaslať výpis z uznesenia o schválení školského 

obvodu. Starosta potom dal hlasovať za tento bod programu. 

 

Návrh na uznesenie č. 21/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ schvaľuje ZŠ Moskovská 

1, Michalovce ako školský obvod pre obec Lastomír. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

Starosta ďalej informoval poslancov o poskytnutí finančného príspevku 13 500,00  € z MF  

SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove OFK. 

Ďalej ich informoval o príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov na 

podanie žiadosti v prípade vyhlásenia výzvy. 

 

Návrh na uznesenie č. 22/2017 prečítal MUDr. Marián Jenčík – OZ berie na vedomie 

informáciu o poskytnutí finančného príspevku 13 500,00 € z MF SR na rekonštrukciu 

sociálnych zariadení v budove OFK. 

Prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov na podanie žiadosti v prípade 

vyhlásenia výzvy. 

 

6. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie prečítal MUDr. Marián Jenčík. Návrh na uznesenie bol jednohlasne 

schválený. 

 

7. Záver 

 

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva  sa starosta poďakoval všetkým prítomným 

poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Lastomíre 4.7.2017 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Ladislav Zásadný ....................................... 

 

       Ing. Viliam Andrašov......................................... 

 

 

       Ľubomír Šipoš  

 starosta obce 



 

 

 

 

        Ľubomír Šipoš 

        starosta obce  


