
   U z n e s e n i e  č.  2/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 30.03.2015. 

 

 

 

A/Volí: 

 

                   1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Kločanka 

                           MUDr. Miloš Uhrín 

                           Ing. Juraj Mojsej 

 

       2. Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Ján Palkóci Ján 

                                                        JUDr. Danica Džačková  

 

3.  Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová 

 

 

B/ Konštatuje: 

 

1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

 

 

C/ Schvaľuje: 

 

1. Záverečný účet obce Lastomír a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad 

 

2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

3. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 10 000,00 € 

                na úhradu fa za Rekonštrukciu sociálnych zariadení a chodby v kultúrnom 

                dome. 

 

            4. Predložený návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 409 a následne Obchodného  

                zákonníka s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice: 

                a/ prerokovalo bez pripomienok 

                b/ schvaľuje: 

1.zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa previesť majetok uvedený v kúpnej 

         zmluve kupujúcemu v rozsahu : 

     Predmetom kúpy je majetkový podiel obce na nasledovnej časti stavby:  

    SO 01- Splašková kanalizácia 

- zberač „A“  PVC DV 300 od km 0,0 – po km 0,214      dĺžka 214 m 

                SO 02 – Výtlačné potrubie 

- potrubie  PVC DN 90  od km 0,0 – po km 0,172       dĺžka 172 m 

SO 05 – Kanalizačné prípojky na zberači „A“ – 17 ks PVC DN 160 

 

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a, ods.8,písm.e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec Lastomír 

v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlho- 

dobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie, pričom celú 



kanalizačnú sieť v obci už prevádzkuje Východoslovenská vodárenská  spoločnosť, 

a.s. Košice. Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníc- 

tvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciach udelené živnostenské 

oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií 

pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť, pričom samostatné prevádzkova- 

nie verejnej kanalizácie by bolo pre obec vzhľadom na počet pripojených užívate- 

ľov vysoko nerentabilné. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samotného 

prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto 

postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, 

v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlast- 

níctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom 

Komenského 50, 042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného 

je  prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce  

Lastomír. 

  

5.  Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015. 

 

 

 

 

 

D/ Berie na vedomie: 

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014. 

 

 

 

V Lastomíre 31.03.2015 

 

 

 

       Ľubomír Šipoš 

       starosta obce 


