
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 21.03.2018 
 
 
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 OZ otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 
poslancov. Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý poslanci obdržali spolu 
s pozvánkou. Požiadal ich o doplnenie programu v bode rôzne o Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za rok 2017, s čím poslanci súhlasili. 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2017 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Návrh na uznesenie 
8. Záver 
 
 Starosta dal hlasovať za návrh programu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
1. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík 
            Bc. Bohuš Jenčík 
            Ing. Viliam Andrašov 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
                Ing. Jaroslav Kločanka 
 
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
 
 



3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené. /Návrh rozpočtu na roky 2018-
2020, bola predložená žiadosť na komunitné centrum v obci Lastomír, / 
 
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2017. 
 
Čerpanie rozpočtu za rok 2017 obdržal každý poslanec s pozvánkou, ako aj rozpočtové 
opatrenie č. 8/2017 a 9/2017, týkajúce sa prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali 
pripomienky k plneniu rozpočtu za rok 2017, ako aj k rozpočtovému opatreniu č. 8 a 9/2017. 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný žiadal doložiť zoznam neplatičov DzN a TKO za rok 2017 na 
najbližšom zasadnutí.  
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 1/2018 – OZ berie na vedomie 
plnenie rozpočtu za rok 2017. 
 
Návrh na uznesenie č. 2/2018 – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 8/2017 a 9/2017.  
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslnci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
5. Rôzne. 
 
Hlavný kontrolór obce Lastomír Ing. Ĺudovít Gajdoš prečítal Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za rok 2017. Poslanci nemali pripomienky k správe. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 3/2018 – OZ berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. 
 
Ďalej bol predložený poslancom návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2018, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte, ako ak finančných zostatkov z roku 2017. Poslanci nemali 
pripomienky k tomuto rozpočtovému opatreniu č. 1/2018. Starosta dal hlasovať za tento 
návrh. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 4/2018 – OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta informoval poslancov o podaných projektov . Bol podaný projekt na komunitné 
centrum v klube dôchodcov, projekt na energetické zhodnotenie OcÚ a kultúrneho domu. 
Ďalej je možné podať projekt na zateplenie domu smútku ako aj na dokončenie prístavby 
depozitu .  



Starosta informoval poslancov o odstúpení od projektu „ Podpora poskytovania miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obci / Rómske hliadky/.“ 
V predvečer 1. mája je pripravená akcia – stavanie mája , tak ako to bolo minulého roka 
a zároveň pozval všetkých poslancov na túto akciu.   
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 5/2018 – OZ berie na vedomie 
informáciu starostu o podaných projektov: 
 

- Komunitné centrum – klub dôchodcov 
- Energetické zhodnotenie OcÚ a kultúrneho domu 
-  

Možnosť podať projekty: 
 

- Zateplenie domu smútku 
- Dokončenie prístavby depozitu 

Odstúpenie  od projektu „ Podpora poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obci / Rómske hliadky/.“ 
 
Pripravovanú akciu – stavanie mája v predvečer 1. mája. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková navrhla zvýšiť starostovi pohyblivú zložku platu z 35 % na 
50 %.  Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k jej návrhu. 
Poslanec Mgr. Ján Palkóci navrhol radšej odmenu na konci roka. Poslanec Ing. Viliam 
Andrašov mal podobný návrh ako Mgr. Ján Palkóci.   
Poslanci Ing. Zásadný, Ing. Mojsej, MUDr. Jenčík , Ing. Kločanka navrhli zvýšenie platu z 35 % 
na 40 %. 
 Bc. Jenčík a MUDr. Uhrín sa nevyjadrili. 
 Nakoniec sa poslanci dohodli na 40 %. Starosta dal hlasovať za tento návrh. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 6/2018 – OZ schvaľuje zvýšenie 
platu starostu – pohyblivú zložku z 35 % na 40%. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
 
6. Diskusia. 
 
Poslanec Ing. Zásadný navrhol umiestniť dopravnú značku nosnosť mosta pri moste. Ďalej 
navrhol orezať borovice pri plote cintorína. Poslanec Ing. Andrašov mal pripomienku 
k rozkopávke pri autobusovej zastávke, kde opravovali vodovodné potrubie. K nemu sa 
pripojili ostatný poslanci, ktorí mali pripomienky k prekopávkam na cestách, týkajúce sa 
napojenia nových domov na inžinierske prípojky. 
 
 
 



7. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal MUDr. Marián Jenčík. Za návrh na uznesenie 
poslanci súhlasili. 
 
 
8. Záver. 
 
V závere zasadnutia OZ sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich účasť  a zasadnutie 
OZ ukončil. 
 
V Lastomíre 21.03.2018 
 
 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Danica Džačková....................................... 
 
        Ing. Jaroslav Kločanka........................................ 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 


