
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 12.12.2018  
 
Prítomní: starosta – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Radoslav Barta, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, 
                                             Mgr.Bohuš Jenčík, Ján Mižík, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Darina  
                                             Tomková, 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. 
 
 1.  Otvorenie 
 2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 3.  Plnenie rozpočtu za III.Q. 2018 a rozpočtové opatrenie č. 6/2018 
 4.  Výročná správa za rok 2017 a správa nezávislého auditora  za rok 2017  
 5.  Návrh rozpočtu na roky 2019-2020-2021 
 6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2020-2021 
 7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 
 8.  Rôzne 
 9.  Návrh na uznesenie 
10. Záver 
 
 Starosta dal hlasovať za návrh programu, tak ako bol predložený. Za hlasovali všetci 
prítomní poslanci. 
 
2. Do nárhovej komisie boli zvolení poslanci: Radoslav Barta 
          JUDr. Danica Džačková 
                      MUDr. Darina Tomková 
 
Za overovateľov zápisnice bol zvolení poslanci: Ján Mižík 
               Mgr. Bohuš Jenčík 
 
Za zapisovateľku bola určená : Ing. Eva Nagyová 
 
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 



3. Plnenie rozpočtu za III.Q.2018 a rozpočtové opatrenie č. 6/2018 
 
Poslanci spolu s pozvánkou obdržali aj plnenie rozpočtu za III.Q.2018. Starosta vyzval 
poslancov k pripomienkam. Pripomienky poslanci nemali. Starosta dal hlasovať za tento bod 
porgramu. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č.6/1/2018 – OZ schvaľuje 
plnenie rozpočtu za III.Q.2018. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej bolo predložené poslancom rozpočtové opatrenie č. 6/2018, ku ktorému poslanci 
nemali pripomienky. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 7/1/2018 – OZ schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 6/2018. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
4. Výročná správa za rok 2017 a audit za rok 2017 
 
Starosta predložil poslancom správu nezávislého auditora za rok 2017 a Výročná správa za 
rok 2017 je na webovej stránke. Poslanci pripomienky nemali. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 8/1/2018 – OZ berie na 
vedomie: 
a/ Správu nezávislého auditora za rok 2017 
b/ Výročnú správu za rok 2017 
 
5. Návrh rozpočtu na roky 2019 -2020 -2021 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2020-2021 
 
Návrh rozpočtu poslanci obdržali spolu s pozvánkou. Ďalej bolo predložené neuplatňovať 
podľa zákona č. 426/2013 Z.z. programy v rozpočte obce. 
Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu  obce Lastomír na roky 2019-2021. 
Odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2019-2021, tak ako bol predložený. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 9/1/2018 – OZ berie na 
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2019-2020-2021. 
 
Starosta vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu rozpočtu na roky 2019-
2021. 



Poslanec Mgr. Ján Palkóci navrhol ubrať z položiek kultúrne podujatia a finančný príspevok 
OFK po 2 000,00 € a vybudovať detské ihrisko. Predložil poslancom projekt na výstavbu 
detského ihriska. Starosta dal hlasovať za tento návrh: 
Za: Radoslav Barta, Mgr. Ján Paklóci 
Proti: Ing. Ladislav Zásadný 
Zdržal sa: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Mgr. Bohuš Jenčík, Ján Mižík, 
MUDr. Darina Tomková, 
 
Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh rozpočtu: 
Za: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Mgr. Bohuš Jenčík, Ján Mižík, MUDr. Darina 
Tomková, 
Proti: Radoslav Barta, Mgr. Ján Palkóci 
Zdržal sa: Ing. Ladislav Zásadný 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na 
uznesenie č. 10/1/2018 - OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 a neuplatňovať podľa 
zákona č. 426/2013 Z.z. programy v rozpočte obce na rok 2019. 
uznesenie č. 11/1/2018 – OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021. 
 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2019 
 
Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Poslanci s týmto 
plánom súhlasili, s tým že obecné zastupiteľstvo môže poveriť hlavného kontrolóra 
s priebežnými úlohami. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 12/1/2018 – OZ schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Rôzne 
 
Starosta predložil poslancom návrh na odpustenie pohľadávky voči Kromka, n.o. Jedná sa 
o spotrebu energie v sume 3 600,00 €, pre účely poskytovania sociálnych služieb – Denný 
stacionár, ktorý bol v roku 2015.  
Dlžník Kromka,n.o. na vlastné náklady urobil stavebné úpravy v objekte Kultúrneho domu. 
Nové plávajúce podlahy, vymaľovanie kuchyne, chodby, spoločenskej miestnosti, natretie 
okien a dverí, nové priečky na vytvorenie skladu. Tieto práce boli v sume cca 3 000,00  €. 
Dlžník po ukončení pôsobenia denného stacionáru zanechal obci nový televízor v hodnote 
cca 200,00 €, novú sedaciu súpravu v hodnote cca 370,00 €, novú rýchlovarnú kanvicu 
v hodnote 30,00 €. Práce a nové veci sú v sume cca 3 600,00 €. 
Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky.  Starosta dal hlasovať za tento návrh. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 13/1/2018 – OZ schvaľuje 
odpustenie pohľadávky voči Kromka n.o. 



Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ďalej starosta informoval poslancov o pripravovaných akciách-vianočný koncert detí ZŠ a MŠ, 
divadielko pre deti a 9 ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce. Na všetky 
tieto akcie pozval všetkých poslancov. 
 
Poslankyňa JUDr. Danica Džačková prečítala návrh na uznesenie č. 14/1/2018 – OZ berie na 
vedomie pripravované akcie –vianočný koncert detí MŠ a ZŠ, divadielko pre deti, 9 ročník 
stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce. 
 
9. Návrh na uznesenie 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítala poslankyňa JUDr. Danica Džačková. Za návrh na 
uznesenie poslanci súhlasili. 
 
10. Záver 
 
V závere uznesenia OZ sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich spoluprácu 
a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Lastomíre 12.12.2018 
 
Overovatelia zápisnice: Ján Mižík................................................. 
 
      Mgr. Bohuš Jenčík................................... 
 
 
 
 
       
        Ľubomír Šipoš 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


