
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 20.09.2017 

 
 
Prítomní: starosta – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián  
         Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, MUDr. Miloš 
         Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
 
  kontrolór obce – Ing. Ľudovít Gajdoš  
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
  kronikárka obce – Daniela Hrehová 
 
 
 Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 
poslancov a ospravedlnil neprítomných poslancov Ing. Juraja Mojseja a Mgr. Jána Palkóciho. 
Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2017 
5. Zápis do kroniky za rok 2016 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 
 
 Starosta požiadal poslancov , aby bod 5. Zápis do kroniky za rok 2016 bol  prejednaný 
po voľbe návrhovej komisie a overovateľov zápisnice a kontrole uznesení  z predchádzajú- 
ceho  zasadnutia OZ.  
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
             MUDr. Miloš Uhrín 
             Bc. Bohuš Jenčík 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločanka 
                Ing. Ladislav Zásadný 
 
Za zapisovateľku bola určená : Ing. Eva Nagyová 



Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci 
 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
Bola podaná žiadosť na zriadenie Komunitného centra. Bolo urobené rozpočtové opatrenie 
č. 5/2017. Súťaž vo varení guľáša sa uskutočnila v náhradnom termíne 2.9.2017. 
 
5. Zápis do kroniky obce Lastomír za rok 2016.  
 
Kronikárka obce Daniela Hrehová oboznámila poslancov so zápisom udalostí za rok 2016 do 
kroniky obce Lastomír . Starosta dal hlasovať za schválenie zápisu do kroniky za rok 2016. 
 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 23/2017 – OZ schvaľuje návrh zápisu 
do kroniky obce Lastomír za rok 2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 
4. Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2017 a rozpočtové opatrenie č. 6/2017. 
 
Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2017 obdržal každý poslanec spolu s pozvánkou. Poslanci 
k plneniu rozpočtu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu 
za II. štvrťrok 2017.  
 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 24/2017 – OZ schvaľuje čerpanie 
rozpočtu za II. štvrťrok 2017. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 6/2017, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu č. 
6/2017. Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2017. 
 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 25/2017 – OZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č. 6/2017. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa:  
 
 
 
 



6. Rôzne. 
 
Starosta predložil poslancom žiadosť firmy ATEKON spol. s.r.o. výstavbu rodinných víl na 
pozemku p. Tirpákovej , parcelné čísla 232 a 233/2. Starosta oslovil aj Ing. Boškovú, ktorá 
vypracovala ÚPN a ktorá uviedla, že nie je v súlade s výstavbou rodinných víl.  
Vyzval poslancov aby sa vyjadrili k tejto žiadosti firmy ATEKON spol. s.r.o. Poslanci nesúhlasili 
s výstavbou rodinných víl  na danom pozemku, ktorý sa nachádza pri Obecnom úrade. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 26/2017 – OZ neschvaľuje firme 
ATEKON spol. s.r.o.  výstavbu rodinných víl na parcelách č. 232 a 233/2 katastrálne územie 
Lastomír na základe odporúčania autorky a spracovateľky ÚPN. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta predložil poslancom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lastomír. 
Poslanci k tomuto Plánu nemali žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie 
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lastomír.  
 
JUDR. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 27/2017 – OZ schvaľuje Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lastomír. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta oboznámil poslancov o možnosti podať  znovu žiadosť na projekt „ Stavebné 
úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu“ kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 
Rozpočet je na 222 960.98 €. Nenávratný  finančný príspevok obci je 211 812,93 € a 5% 
spolufinancovania je 11 148,05 €.  S týmto návrhom poslanci súhlasili. Starosta dal hlasovať 
za tento bod programu. 
 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 28/2017 –OZ schvaľuje 
a/ Projekt „ Stavebné úpravy Obecného úradu a kultúrneho domu“-kód výzvy 
OPKZP-P-SC431-2017-19 
b/žiadanú výšku nenávratného  finančného príspevku obci : 211 812,93 € 
c/ výšku maximálneho 5% celkového spolufinancovania projektu: 11 148,05 € 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta predložil poslancom žiadosť Slovenskému zväzu chovateľov ZO Sliepkovce na 
10. ročník miestnej výstavy. Navrhol poskytnúť im 50,00 €.  Poslanci s týmto návrhom 
súhlasili. Starosta dal hlasovať za tento návrh. 



 
JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 29/2017 – OZ schvaľuje finančný 
príspevok 50,00 € Slovenskému zväzu chovateľov OZ Sliepkovce na 10. ročník miestnej 
výstavy.  
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
7. Diskusia 
 
Do diskusie sa  z prítomných nikto neprihlásil. 
 
8. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie prečítala JUDR. Danica Džačková. Návrh na uznesenie bol jednohlasne 
schválený. 
 
9. Záver 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným 
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
V Lastomíre 20.09.2017 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Kločanka ............................................ 
 
       Ing. Ladislav Zásadný ............................................. 
 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 


