
Obecný  úrad, 072  37 Lastomír 322. okr. Michalovce 

 
 
             Z á p i s n i c a 
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomí, konaného dňa 13.12.2017 
 
Prítomní:  starosta – 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 
 
  kontrolór obce -  Ing. Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
 Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 
poslancov a ospravedlnil neprítomného poslanca MUDr. Mariána Jenčíka. 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 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 
5. Návrh rozpočtu na roky 2018-2019-2020 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu  
7. Rôzne 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 
 
 Starosta dal hlasovať za návrh programu, tak ako bol predložený. Za hlasovali všetci 
prítomní poslanci. 
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Viliam Andrašov 
            Mgr. Ján Palkóci 
            Ing. Jaroslav Kločanka 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
                Ing. Ladislav Zásadný 
 
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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2018 
 
Ing. Gajdoš prečítal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Poslanci s plánom súhlasili. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie  č. 30/2017 – OZ berie na vedomie  Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018. 
 
5. Návrh rozpočtu na roky 2018 – 2020. 
 
Návrh rozpočtu poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Starosta ich vyzval k pripomienkam. 
Pripomienky, ktoré poslanci mali im Ing. Eva Nagyová vysvetlila. Ďalej bolo predložené 
neuplatňovať podľa zákona č. 426/2013 Z.z. programy  v rozpočte obce. 
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 
 
Ing. Gajdoš prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lastomír na roky 2018-2020. 
Odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2018 -2020. 
Starosta dal hlasovať za bod 5 a 6  programu zasadnutia. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal: 
Návrh na uznesenie č. 31/2017 – OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu  obce Lastomír na roky 2018-2020. 
 
Návrh na uznesenie č. 32/2017 – OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018 a neuplatňovať 
programy v rozpočte obce na rok 2018.  
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti:0 
Zdržal sa : 0  
 
Návrh na uznesenie č. 33/2017 – OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 -2020. 
 
7. Rôzne 
 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2017, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu č. 
7/2017. Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2017. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 34/2017 – OZ schvaľuje rozpočtové 
opatrenie č.7/2017. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomná poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Starosta predložil poslancom správu nezávislého auditora za rok 2016 a Výročnú správa za 
rok 2016.  Poslanci pripomienky nemali. Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 



 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 35/2017 
a/ OZ berie na vedomie správu nezávislého auditora za rok 2016 
b/ OZ berie na vedomie Výročnú správu za rok 2016 
 
Starosta predložil poslancom návrh na schválenie limitu pokladničnej hotovosti vo výške 
2000, 00 €. Poslanci s daným návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za tento návrh.  
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 36/2017 – OZ schvaľuje limit 
pokladničnej hotovosti vo výške 2000,00 €. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta predložil poslancom návrh na projekt  Výstavba komunitného centra v obci 
Lastomír a predloženie žiadosti ŽoNFP , kde je spolufinancovanie  vo výške 5% z celkových 
výdavkov projektu. 
Starosta dal hlasovať  za tento bod programu.  
Ing Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 37/2017 – OZ schvaľuje Projekt 
„ Výstavba komunitného centra v obci Lastomír“. 
a/ Predloženie žiadosti ŽoNFP na SO s kódom výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2 
b/ Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových 
oprávnených  výdavkov projektu. 
c/ Prefinancovanie prípadných vzniknutých neoprávnených výdavkov projektu. 
d/ Deklarované ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným 
územným plánom obce. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslanci obdržali spolu s pozvánkou Smernicu č.1/2017 - Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Lastomír a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.  Poslanci pripomienky 
k týmto Zásadam hospodárenia nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za tento bod 
programu. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 38/2017 – OZ schvaľuje Smernicu č. 
1/2017 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lastomír a smajetkom štátu, 
ktorý obec užíva. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej poslanci obdržali Plán komunitného a sociálneho rozvoja obce Lastomír na roky 2017 -
2022. Poslanci pripomienky nemali. Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 



 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 39/2017 – OZ schvaľuje Plán 
komunitného  a sociálneho rozvoja  obce Lastomír na roky 2017 – 2022. 
 
Za: Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, 
       Ing. Juraj Mojsej, MUDr. Miloš Uhrín, Ing. Ladislav Zásadný 
Proti: 0 
Zdržal sa: Mgr. Ján Palkóci 
 
Starosta oboznámil poslancov o neúspešnom výberovom konaní na funkciu riaditeľa/ky/ MŠ. 
Nikto sa neprihlásil na toto výberové konanie.  
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 40/2017- OZ berie na vedomie 
neúspešné výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky/ MŠ. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný navrhol umiestniť smerovú značku za most – smerom 
k cintorínu.  Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 41/2017 – OZ doporučuje  umiestniť 
smerovú značku za most – smerom k cintorínu. 
 
8. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka. Za návrh na uznesenie 
poslanci súhlasili. 
 
9. Záver . 
 
V závere uznesenia OZ sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich spoluprácu 
v priebehu roka a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Lastomíre 13.12.2017 
 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Danica Džačková.............................................. 
 
        Ing. Ladislav Zásadný.................................................. 
 
 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce  
 



 
 
 


