
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 26.03.2019 
 
 
Prítomní:  starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Radoslav Barta, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, 
         Mgr. Bohuš Jenčík, Ján Mižík, MUDr. Darina Tomková,  
         Ing. Ladislav Zásadný 
 
  kontrolór obce – Ing. Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
   
  ďalej prítomní – Ružena Mojsejová  
 
 
 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 
poslancov,  p. Mojsejovú a  ospravedlnil neprítomného poslanca 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  
 4.  Čerpanie rozpočtu za rok 2018 
 5.  Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019 
 6.  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 
 7.  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018 
 8.  Doplnenie členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve obce Lastomír 
 9.  Rôzne - / interpelácie poslancov OZ/ 
10. Záver 
 
 Starosta dal hlasovať za návrh programu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík 
            Ing. Ladislav Zásadný 
            Mgr. Bohuš Jenčík 
 
 Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
                 Ján Mižík 
 



Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2018.  
 
Plnenie rozpočtu za rok 2018 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci nemali 
pripomienky k plneniu rozpočtu za rok 2018.  
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 1/2019 – OZ Lastomír berie na 
vedomie plnenie rozpočtu za rok 2018. 
 
5. Harmonogram zasadnutí OZ Lastomír v roku 2019. 
 
Poslancom bol predložený harmonogram zasadnutí OZ Lastomír  na rok 2019. Poslanci 
nemali k tomuto návrhu pripomienky.  
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 2/2019 – OZ Lastomír berie na 
vedomie harmonogram zasadnutí OZ Lastomír na rok 2019. 
 
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 
 
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2019. Ing. Eva Nagyová im vysvetlila 
jednotlivé položky rozpočtu. Poslanci nemali pripomienky k tomuto rozpočtovému 
opatreniu. Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 3/2019 – OZ Lastomír schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 1/2019. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
 
Hlavný kontrolór obce Lastomír Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za rok 2018. Poslanci nemali pripomienky k predloženej správe. 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 4/2019 – OZ Lastomír berie na 
vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ing. Ľudovíta Gajdoša za rok 
2018. 
 



8. Doplnenie členov komisií pri OZ obce Lastomír. 
 
Komisia pre školstvo – PaedDr. Anna Zásadná 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie sťažností – Mgr. Bohuš Jenčík,  
             Pavol Mizer  
 
Komisia ochrany životného prostredia – Ing. Čižmárová, Jana Kováčová 
 
Komisia pre kultúru a šport – Mgr. Katka Sikorai, Mgr. Dana Rosolová 
 
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 5/2019 – OZ Lastomír schvaľuje 
doplnenie členov komisií pri OZ Lastomír. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
9. Rôzne 
 
Starosta informoval poslancov o prebiehajúcom výberovom konaní na stavbu Komunitné 
centrum. Ďalej oznámil, že kompostéry sa už rozvážajú po rodinných domoch.  
Oslovil projektantku na  vypracovanie projektu na  chodníky , ak vyjde výzva obec podá 
žiadosť na dotáciu na tento projekt. 
Ďalej obec podala žiadosť na MF SR na podporu športu, výstavba detského ihriska na 
rímskokatolíckej ulici. 
 
Informoval poslancov o pripravovaných akciách: 

- Stavanie mája v predvečer 1 mája 
- Výlet na deň detí na Lysá Hora 
- Deň matiek- vystúpenie detí MŠ a ZŠ v Lastomíre 

 
Potom starosta otvoril diskusiu. 
 
Poslanec Ing Ladislav Zásadný navrhol prepracovať staré VZN z roku 2008 Prevádzkový 
poriadok pre pohrebiska a Domu smútku v  obci Lastomír, na nové VZN. 
 
Poslanec Radoslav Barta požiadal starostu o podanie vysvetlenia ku Rekonštrukcii klubu 
dôchodcov. Bola poskytnutá dotácia z EF a čo bolo urobené, ako prebehla kolaudácia. 
Starosta mu navrhol, že je možné k nahliadnutiu projektovej dokumentácia ako aj k zápisu 
o kolaudácií a odovzdaní stavby po rekonštrukcii. 
 
Ďalej poslanec Radoslav Barta navrhol zorganizovať brigádu na vyčistenie ulíc pred Veľkou 
nocou. 
 
Pani Ružena Mojsejová požiadala o vyčistenie ulice pri ihrisku od lístia z topoľou. 
 



10.  Záver 
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal MUDr. Marián Jenčík. S návrhom  na uznesenie  
poslanci súhlasili. 
 
V závere zasadnutia OZ Lastomír sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich účasť 
a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Lastomíre 26.03.2019 
 
 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Danica Džačková........................................... 
 
      Ján Mižík................................................................. 
 
 
 
 
 
     Ľubomír Šipoš 
     starosta obce      
       


