
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 12.12.2019 
 
 
Prítomní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci -  Radoslav Barta, JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, 
         Ján Mižík, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Darina Tomková, Ing. Ladislav 
                     Zásadný, Štefan Ircha, 
 
  kontrolór obce – Ing. Ľudovít Gajdoš  
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Privítal prítomných  poslancov a ospravedlnil neprítomného poslanca Mgr. Bohuša Jenčíka. 
Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 
 
1.   Otvorenie 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola uznesení 
4.   Výročná správa obce Lastomír za rok 2018 a správa nezávislého auditora za rok 2018 
5.   VZN č.1/2019 O miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 
6.   VZN č. 2/2019 Poplatky za prenájom a služby/Kultúrny dom, dom smútku, cintorín/ 
7.   Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 
8.   Návrh rozpočtu na roky 2020-2021-2022 
9.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021-2022 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
 Starosta dal hlasovať za návrh programu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci 
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Ladislav Zásadný 
             MUDr. Marián Jenčík 
             MUDr. Darina Tomková 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ján Mižík 
                JUDr. Danica Džačková 
 
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová     
 
Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 



3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
4. Výročná správa obce Lastomír za rok 2018 a správa nezávislého auditora za rok 2018. 
 
Starosta predložil poslancom správu nezávislého auditora za rok 2018 a Výročná správa obce 
Lastomír za rok 2018 je na webovej stránke obce . Poslanci pripomienky nemali. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č. 30/2019 – OZ berie na 
vedomie: 
a/ Správu nezávislého auditora za rok 2018 
b/ Výročnú správu obce Lastomír za rok 2018 
 
5. VZN č.1/2019 O miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 
 
Návrh VZN č.1/2019 bolo zverejnené na webovej stránke obce. Poslanci nemali pripomienky 
k návrhu VZN č.1/2019. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu.  
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č. 31/2019 – OZ schvaľuje VZN 
č.1/2019 O miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
6. VZN č.2/2019 Poplatky za prenájom a služby /Kultúrny dom, dom smútku, cintorín/ 
 
Návrh VZN č.2/2019 bolo zverejnené na webovej stránke obce. Poslanci nemali pripomienky 
k návrhu VZN č.2/2019. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č. 32/2019 – OZ schvaľuje VZN 
č.2/2019 Poplatky za prenájom a služby /Kultúrny dom, dom smútku, cintorín/ 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
7. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 
 
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č.6/2019.  Poslanci k tomuto 
rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 



Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č. 33/2019 – OZ Lastomír 
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2019. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Návrh rozpočtu na roky 2020-2021-2022 
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021-2022 
 
Návrh rozpočtu poslanci obdržali spolu s pozvánkou, a bolo zverejnené aj na webovej 
stránke obce. Ďalej bolo predložené neuplatňovať podľa zákona č.426/2013Z.z.programy 
v rozpočte obce. 
Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu obce Lastomír na roky 2020-2021-
2022. Odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2020-2021-2022, tak ako bol predložený. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č. 34/2019 – OZ berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2021-2022. 
 
Návrh na uznesenie č. 35/2019 – OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 a neuplatňovať 
programy v rozpočte. 
 
Za: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 poslanci 
 
Návrh na uznesenie č. 36/2019 – OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2021-2022. 
 
10. Diskusia 
 
Ing. Ľudovít Gajdoš predložil Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 
polrok 2020. 
Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný prečítal návrh na uznesenie č.37/2019-OZ schvaľuje Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2020. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
V diskusii navrhol Mgr. Ján Palkóci možnosť zberu dažďovej vody na ihrisku.  
 
 
 
 



11. Záver 
 
Návrh na uznesenia ešte v celku prečítal Ing. Ladislav Zásadný. S návrhom na uznesenia 
poslanci súhlasili. 
 
Starosta obce sa v závere zasadnutia poďakoval všetkým poslancom za ich spoluprácu 
a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 
V Lastomíre 12.12.2019 
 
 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Danica Džačková........................................ 
 
       Ján Mižík............................................................. 
 
 
 
 
 
      Ľubomír Šipoš 
      starosta obce 
 
 


