Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, okr. Michalovce

Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 21.09.2016

Prítomní:

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

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš.
Privítal prítomných poslancov, kronikárku obce Danielu Hrehovú a ospravedlnil
neprítomných poslancov-Ing. Viliam Andrašov, MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík.
Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý bol predmetom jednania a ktorý poslanci
obdržali s pozvánkou.
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Návrh na zápis do Kroniky obce Lastomír za rok 2015
5. Plnenie rozpočtu za 1 polrok 2016 a rozpočtové opatrenie č. 5/2016
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. 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. Juraj Mojsej
MUDr. Miloš Uhrín
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková
Mgr. Ján Palkóci
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. / Rozpočtové opatrenie č. 4/2016,
ZŠ Moskovská 1 ako školský obvod pre obec Lastomír, prísediaci na súde pani Vaľušková, pán
Mižík/.
4. Návrh na zápis do Kroniky obce Lastomír za rok 2015.
Kronikárka obce Daniela Hrehová oboznámila poslancov so zápisom udalostí za rok 2015 do
kroniky. Starosta dal hlasovať za schválenie zápisu do kroniky za rok 2015.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje návrh zápisu do kroniky za
rok 2015 tak ako bol prečítaný.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
5. Plnenie rozpočtu za 1 polrok 2016 a rozpočtové opatrenie č. 5/2016.
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 obdržal každý poslanec spolu s pozvánkou. Poslanci
k plneniu rozpočtu pripomienky nemali. Starosta dal hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu
za 1. polrok 2016.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu za 1.
polrok 2016.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2016, týkajúce sa
prekročených položiek v rozpočte.Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu
č. 5/2016. Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2016.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie
č. 5/2016.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Rôzne.
V rôznom starosta obce navrhol schváliť finančnú odmenu 300,00 € Mgr. Jánovi Palkócimu,
za tvorbu webovej stránky obce Lastomír. Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky.

Starosta dal hlasovať za tento návrh.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie - OZ schvaľuje odmenu 300,00 € Mgr. J.
Palkócimu, za tvorbu webovej stránky obce Lastomír.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, starosta navrhol aby namiesto vystúpenia
nejakého umeleckého súboru boli rozdané dôchodcom vo veku od 62 rokov darčekové
poukážky v hodnote 5,00 €. Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k danému návrhu.
Poslanci Ing. Jaroslav Kločanka a Ing. Ladislav Zásadný nesúhlasili s darčekovou poukážkou,
uprednostňujú kultúrnu akciu. Poslanec Mgr. Ján Palkóci súhlasi s darčekovou poukážkou na
tento rok a na budúci s kultúrnou akciou, aby sa striedalo jeden rok poukážka a na druhý
kultúrna akcia. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za podaný návrh.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje darčekové poukážky
v hodnote 5,00 € pre seniorov obce Lastomír vo veku od 62 rokov pri príležitosti Október –
mesiac úcty k starším.
Za hlasovali: JUDr. Danica Džačková, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín
Proti: Ing. Jaroslav Kločanka, Ing. Ladislav Zásadný
Zdržal sa : 0
Ďalej starosta predložil poslancom žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíre na
finančný príspevok na výmenu elektroinštalácie a zakúpenie nových svietidiel. Tento kostol
je aj zároveň kultúrnou pamiatkou. Starosta navrhol 1000,00 € , s tým že na budúci rok
poskytneme finančný príspevok aj ostatným cirkvám. Poslanci k tomuto návrhu nemali
pripomienky. Starosta dal hlasovať za podaný návrh.
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje poskytnutie finančnej
dotácie Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíre v sume 1000,00 € na výmenu
elektroinštalácie a zakúpenie nových svietidiel v kostole, ktorý je kultúrnou pamiatkou.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal Ing. Jaroslav Kločanka . Za návrh na uznesenie
poslanci súhlasili.

8. Záver.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Lastomíre 21.09.2016

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Danica Džačková ...........................................
Mgr. Ján Palkóci .....................................................

Ľubomír Šipoš
Starosta obce

