
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 06.06.2018 
 
 
Prítomní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, 
                     Bc. Bohuš Jenčík, 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 Ing. Jaroslava Kločanku. 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 zastupiteľstva 
4.   Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018 
5.   Záverečný účet obce za rok 2017 
6.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 
7.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
8.   Rôzne 
9.   Návrh na uznesenie 
10. Záver 
 
Starosta dal hlasovať za návrh programu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
1. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
            Mgr. Ján Palkóci 
            MUDr. Miloš Uhrín 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Ladislav Zásadný 
                Ing. Juraj Mojsej 
 
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 
 
4. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018. 
 
Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. K plneniu 
rozpočtu nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 7/2018 – OZ schvaľuje  
plnenie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Záverečný účet obce za rok 2017. 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017. 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Gajdoš prečítal stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Poslanci nemali pripomienky . 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 8/2018 – OZ berie na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lastomír za rok 2017. 
 
Záverečný účet obce za rok 2017 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci nemali 
pripomienky k Záverečnému účtu . Prebytok hospodárenia za rok 2017 v sume 9 036,37 € 
schválili na tvorbu rezervného fondu. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 9/2018 – OZ schvaľuje 
Záverečný účet obce Lastomír za rok 2017. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 10/2018 – OZ schvaľuje 
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 9 036,37 €. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
 



7. Rozpočtové opatrenie č.2/2018. 
 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2018, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k tomuto rozpočtovému 
opatreniu č. 2/2018.Starosta dal hlasovať za tento návrh. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 11/2018 – OZ schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2/2018. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Rôzne. 
 
Ing. Juraj Mojsej upozornil na kamene pri štátnej ceste a miestnych komunikáciach, ktoré je 
potrebné odstrániť.  Poslanci doporučili starostovi upozorniť občanov na odstránenie týchto 
kameňov. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 12/2018 – OZ doporučuje 
starostovi obce upozorniť občanov na odstránenie kameňov pri štátnej ceste a miestnych 
komunikáciach. 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 2018“. Poslanci nemali pripomienky. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 13/2018 – OZ berie na 
vedomie „ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018. 
 
Starosta informoval poslancov o poskytnutých dotaciach obce. 
Z nadácie SPP sme dostali 8 000,00 € na projekt „ MŠ Lastomír“ – výmenu okien a opravu 
fasády.  
Z nadácie EPH sme dospali 2 500,00 € na projekt „ Rozšírenie priestorov obecného úradu 
o sklad depozitu“. 
 
Ďalej starosta informoval poslancov o pripravovaných akciách. Jedná sa o výlet detí na 
Zemplínsku Šíravu pri príležitosti MDD dňa 9.6.2018. 
VIII. Ročník súťaže vo varení guľaša dňa 30.6.2018 na ktorý pozval všetkých poslancov. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 14/2018 – Oz berie na 
vedomie: 
1. Informáciu starostu  o poskytnutí dotácie z nadácie SPP v sume 8 000,00 € na projekt 
    „ MŠ Lastomír“. 
2. Informáciu starostu o poskytnutí dotácie z nadácie EPH v sume 2 500,00 € na projekt 
    „ Rozšírenie priestorov obecného úradu o sklad depozitu“. 
3. Informáciu starostu o pripravovaných akciách 
    - 9.6.2018 Výlet detí na Zemplínsku Šíravu pri príležitosti MDD 



- 30.6.2018 VIII. Ročník súťaže vo varení guľaša. 
 
9. Návrh na uznesenie. 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítala JUDR. Danica Džačková. Za návrh na uznesenie  
poslanci súhlasili. 
 
10. Záver. 
 
V závere zasadnutia OZ sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich účasť a zasadnutie 
OZ ukončil. 
 
V Lastomíre 06.06.2018 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ladislav Zásadný......................................... 
 
      Ing. Juraj Mojsej ............................................... 
 
 
 
 
 
        Ľubomír Šipoš 
        starosta obce  
 
 
 
 
 


