U z n e s e n i e č. 7/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 15.12.2015
A / Volí:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Kločanka
Ing. Ladislav Zásadný
Ing. Juraj Mojsej
2. Overovateľov zápisnice:

JUDr. Danica Džačková
Bc. Bohuš Jenčík

3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová
B/ Konštatuje:
1. Uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 6/2015 bolo splnené.
2. Uznesenie č. 5/2015 týkajúce sa ÚPN starosta nepodpísal a bude ešte raz prerokované.
C/ Schvaľuje:
1. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
2. Návrh rozpočtu na rok 2016
3. VZN č. 5/2015 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov na území obce Lastomír
4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2015
5. Vo verejnom záujme obce vybudovať na trase Michalovce – Krásnovce – Šamudovce - Lastomír
optickú dátovú sieť za účelom skvalitnenia telekom služieb obce Lastomír spoločnosťou Minet
Slovakia s.r.o.
D/ Berie na vedomie.
1. Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016 -2017 -2018
3. Smernicu č. 1/2015 O verejnom obstarávaní.
4. Správu auditora k účtovnej závierke za rok 2014
5. Informácie o čerpaní dotácií na rok 2015.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

V Lastomíre 16.12.2015

Ľubomír Šipoš
starosta obce

Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 15.12.2015

Prítomní:

starosta obce – Ľubomír Šipoš
poslanci - JUDr. Danica Džačková, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav Kločanka,
Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín,
Ing. Ladislav Zásadný
kontrolór obce – Ing. Ľudovít Gajdoš
zapisovateľka – Ing. Eva Nagyová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neprítomných poslancov Ing. Viliama Andrašova
a MUDr. Mariána Jenčíka.
Starosta oboznámil poslancov s program zasadnutia, ktorý bol predmetom jednania s tým,
že je potrebné ho doplniť o VZN č. 5/2015 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných
plagátov na území obce Lastomír , Smernicu č. 1/2015 O verejnom obstarávaní a rozpočtové
opatrenie č. 7/2015
Poslanci s tým súhlasili a program bol schválený následovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. VZN č. 4/2015 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
5. Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017 – 2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2015
7. VZN č. 5/2015 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov na území
obce Lastomír
8. Smernica č. 1/2015 O verejnom obstarávaní
9. Rôzne
10. Záver
Za návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, tak ako bol predložený hlasovali
všetci prítomní poslanci.
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločanka
Ing. Ladislav Zásadný
Ing. Juraj Mojsej

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková
Bc. Bohuš Jenčík
Za zapisovateľku bola určená : Ing. Eva Nagyová
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 5/2015 týkajúce sa ÚPN starosta nepodpísal a bude sa opätovne prerokovávať
na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 6/2015 bolo splnené.
4. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Toto VZN, každý poslanec obdržal spolu s pozvánkou. Poslanec Mgr. Ján Palkóci navrhol
doplniť v § 7 . Domácnosť, kde platí poplatok za odpad 7 a viac daňovníkov má právo vyložiť
dve 110 l nádoby, alebo jednu veľkokapacitnú 240 l.
Domácnosť, kde platia poplatok štyria a menej ako štyria daňovníci, môže vyložiť dve aj viac
nádob na vývoz odpadu, ale za každú ďalšiu nádobu musí uhradiť cenu vývozu celej nádoby
/110 l/ - 37 € ročne.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 4/2015.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 7/2015 – OZ schvaľuje VZN
č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
5. Návrh rozpočtu na roky 2016 —2017 – 2018
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017 -2018 obdržal každý poslanec s pozvánkou. K návrhu
rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš potom
prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2017 -2018.
Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtu na rok 2016.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 7/2015 – OZ schvaľuje návrh
rozpočtu na rok 2016 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2018 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2016 – 2017 – 2018.
Za. Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Rozpočtové opatrenie č. 7/2015
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 7/2015, týkajúce sa
prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k tomuto rozpočtovému
opatreniu č. 7/2015. Starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie č. 7/2015.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 7/2015 – OZ schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 7/2015.
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. VZN č. 5/2015 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov na území
obce Lastomír.
Toto VZN č. 5/2015 obdržal každý poslanec s pozvánkou. Pripomienky k tomuto VZN
č. 5/2015 poslanci nemali a preto starosta dal hlasovať za VZN č. 5/2015.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje VZN č.5/2015
ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov na území obce Lastomír.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa. 0
8. Smernica č. 1/2015 O verejnom obstarávaní.
K danej smernici poslanci nemali pripomienky a preto starosta dal hlasovať za návrh na
uznesenie.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie
Smernicu č. 1/2015 O verejnom obstarávaní.
9. Rôzne
Starosta navrhol vo verejnom záujme obce vybudovať na trase Michalovce – Krasnovce –
Šamudovce – Lastomír optickú dátovú sieť za účelom skvalitnenia telekom služieb obce
Lastomír spoločnosťou Minet Slovakia s.r.o. Poslanci s tým súhlasili a preto starosta dal
hlasovať za tento návrh.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 7/2015 – OZ schvaľuje
vybudovať na trase Michalovce – Krásnovce – Šamudovce – Lastomír optickú dátovú sieť za
účelom skvalitnenia telecom služieb obce Lastomír spoločnosťou Minet Slovakia s.r.o.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej starosta oboznámil poslancov o audite k účtovnej závierke za rok 2014.
Oboznámil ich aj čerpaných dotáciách z EF za rok 2015.
Potom prečítal hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016. K tomuto plánu poslanci nemali pripomienky.
Poslanec Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie č. 7/2015 – OZ berie na vedomie
správu auditora k účtovnej závierke za rok 2014, berie na vedomie informáciu starostu
o čerpaných dotáciách z EF za rok 2015 a berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.
10. Záver
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za ich účasť, ako aj za celoročnú spoluprácu a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Lastomíre 16.12.2015
Overovatelia zápisnice:
JUDr. Danica Džačková.......................................
Bc. Bohuš Jenčík.................................................

Ľubomír Šipoš
Starosta obce

