
 
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 24.08.2015 
na obecnom úrade. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Prítromní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, Bc.Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka, 
         Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín 
 
   hlavný kontrolór – Ing. Ľudovít Gajdoš 
 
  zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová 
 
  kronikárka – Daniela Hrehová 
 
 
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. 
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomnú poslankyňu JUDr. Danicu Džačkovú 
a poslanca MUDr. Mariána Jenčíka a privítal zástupcu firmy Energocom plus s.r.o.  
Ing. Cornera. Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol predmetom jednania 
 a navrhol doplniť program o schválenie alebo neschválenie  Koncesnej zmluvy medzi obcou 
Lastomír a firmou Energocom plus s.r.o., ktorá bola zaslaná poslancom dodatočne emailom,  
s čím poslanci súhlasili. 
Program obdržal každý poslanec s pozvánkou a bol schválený následovne: 
 
 
1.   Otvorenie 
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstv a 
4.   Čerpanie rozpočtu za I.polrok 2015 
5.   Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 
6.   Individuálna výročná správa obce Lastomír za rok 2014 
7.   Zápis udalosti do kroniky za rok 2014 
8.   Rôzne 
9.   Návrh na uznesenie 
10. Záver 
 
Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený hlasovali  
všetci prítomní poslanci. 



2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Viliam Andrašov 
            Ing. Jaroslav Kločanka 
            MUDr. Miloš Uhrín 
 
   Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci:   Bc. Bohuš Jenčík 
       Mgr. Ján Palkóci 
 
 
    Za zapisovateľku bola určená : Ing. Eva Nagyová 
 
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
Potom starosta odovzdal slovo Ing. Cornerovi., ktorý oboznámil poslancov s Koncesnou  
zmluvou na zabezpečenie prevádzky,modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia 
obce. Vysvetlil poslancom ich pripomienky k tejto zmluve. Potom starosta dal hlasovať  
za schválenie tejto zmluvy. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje Koncesnú zmluvu 
zabezpečenia prevádzky,modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce, 
uzavretou medzi obcou Lastomír / verejným obstarávateľom/ a Energocom plus s.r.o. 
/koncesionárom/. 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
4. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015 
 
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2015 obdržal každý poslanec s pozvánkou. K plneniu rozpočtu 
poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu za 
 I. polrok 2015. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenia – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu za 
I.polrok 2015. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
5. Rozpočtové opatrenie č.4/2015 
 
Starosta oboznámil poslancov s poskytnutím dotácie z Ministerstva financií SR na 
Rekonštrukciu sociálnych zariadení na obecnom úrade v sume 13 500,00 € , kde je potrebné 
spolufinancovanie aspoň 10 %  a taktiež je pravdepodobnosť že EF nám poskytne dotáciu 
na Separovaný zber v obci Lastomír „Zber a úprava bioodpadu“ v sume 122 133,00 €, kde 



je tiež potrebné spolufinancovanie 5 %.  Spolufinancovanie týchto akcií je možné použitím  
finančných prostriedkov z rezervného fondu. Na spolufinancovanie Rekonštrukcie sociálnych 
zariadení na obecnom úrade sumu 1 500,00 € a na spolufinancovanie Separovaný zber v obci 
Lastomír „ Zber a úprava bioodpadu v sume 3 699,05 €. Starosta dal hlasovať za použitie 
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu na spolufinancovanie Rekonštrukcie soc. zariadení na 
obecnom úrade v sume 1 500,00 € a na spolufinancovanie  „Zber a úprava bioodpadu“  
v sume  3 699,05 €. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
S použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu na spolufinancovanie kapitálových 
výdavkov súvisí aj rozpočtové opatrenie . Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové  
opatrenie č. 4/2015, týkajúce sa prekročených položiek v rozpočte ako aj použitie  rez.fondu. 
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu č. 4/2015. Starosta dal hlasovať za 
schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2015. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  
Č. 4/2015. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 3/2015 k 30.06.2015, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte, ktoré boli upravené len medzi danou klasifikáciou 
výdavkov. Poslanci s daným rozpočtovým opatrením súhlasili. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie  - OZ  súhlasí s rozpočtovým opatrením  
Č. 3/2015. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
Starosta predložil poslancom návrh predbežného rozpočtu v rámci projektu predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v sume 73 574,70 € a spoluúčasť obce na tomto 
projekte je  vo výške 5 % v sume 3 678,74 €. Poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať 
za tento návrh. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje predbežný rozpočet v rámci 
projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v sume 73 574,70 € a spoluúčasť 
obce na tomto projekte vo výške 5% v sume 3 678,74 €. 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



6. Individuálna výročná správa obce za Lastomír za rok 2014 
 
Individuálnu výročnú správu za rok 2014 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci 
nemali pripomienky k výročnej správe tak ako bola predložená. 
 
7. Zápis udalosti do kroniky za rok 2014 
 
Kronikárka Daniela Hrehová oboznámila poslancov so zápisom udalosti za rok 2014 do 
kroniky. Starosta dal hlasovať za schválenie zápisu udalosti do kroniky za rok 2014. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje zápis do kroniky za rok 
2014. 
Za: Hlasovali za všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
8. Rôzne 
 
V rôznom starosta obce pripomenul už poskytnuté dotácie ako aj finančný príspevok 
z Nafty a.s. v sume 1 000,00 € na výmenu dverí v kultúrnom dome.  Ďalej oboznámil 
poslancov o dvojdňovom výlete Jednoty dôchodcov do Porača, ako aj športovom dni 
ZŤP Lastomír. 
Oboznámil poslancov a začatých stavebných úprav v kultúrnom dome pre denný  
stacionár pre seniorov našej obce. 
Poslanec Mgr. Ján Palkóci informoval poslancov o novej webovej stránke obci Lastomír, 
ktorá je od júla 2015. Pripomenul, že potrebuje ešte nejaké informácie ohľadom OFK 
Lastomír.  
 
9. Návrh na uznesenie  
 
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka. Za návrh na uznesenie 
poslanci súhlasili. 
 
10. Záver 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným 
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
V Lastomíre 24.08.2015 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Bc. Bohuš Jenčík ........................................... 
 
Mgr. Ján Palkóci .......................................... 
 
        Ľubomír Šipoš – starosta obce 



      
 

U z n e s e n i e  č. 4 a /2015 
  
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 24.08.2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

A/ Volí: 
 
 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Kločanka 
       MUDr. Miloš Uhrín 
       Ing. Viliam Andrašov 
 
2. Overovateľov zápisnice v zložení:  Bc. Bohuš Jenčík 
    Mgr. Ján Palkóci 
 
3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová 
 
 
B/ Konštatuje: 
 
1. Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 
 
 
C/ Schvaľuje: 
 
1. Koncesnú zmluvu zabezpečenia prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného  
    osvetlenia obce uzavretou medzi obcou Lastomír/verejným obstarávateľom/ a Energocom 
    plus s.r.o. / koncesionárom/. 
 
2. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2015 
 
3. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume               
     5 199,05 €. 
 
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 
 
5. Predbežný rozpočet v rámci projektu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného  
    odpadu v sume 73 574,70 € a spoluúčasť obce na tomto projekte vo výške 5% v sume 
    3 678,74 € . 
 
6. Zápis do kroniky  za rok 2014 
 
 
 



D/ Súhlasí: 
 
1. Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 
 
E/Berie na vedomie:  
 
1. Informáciu starostu o dotáciách 
 
2. Prípravu denného stacionára  pre seniorov. 
 
3. Informáciu o športovom dni ZŤP Lastomír 
 
4.  Individuálnu výročnú správu obce Lastomír za rok 2014 
 
 
 
V Lastomíre 24.08.2015 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce  


