
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 15.12.2016 

 
 
Prítomní :  starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
   poslanci – Ing. Viliam Andrašov, 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 a ospravedlnil neprítomnú poslankyňu JUDr. Danicu Džačkovú  
a neprítomného poslanca MUDr. Mariána Jenčíka. Oboznámil ich s programom zasadnutia, 
ktorý bol predmetom jednania a ktorý poslanci obdržali spolu s pozvánkou. 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019 
5. VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
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 
             Mgr. Ján Palkóci 
             MUDr. Miloš Uhrín 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Ladislav Zásadný 
             Ing. Viliam Andrašov 
 
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
 



 
3. Kontrola uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. / Rozpočtové opatrenie č.5/2016, 
odmena Mgr. J. Palkócimu za tvorbu webovej stránky obce Lastomír, boli rozdané darčekové 
poukážky v hodnote 5,0  € seniorom obce Lastomír pri príležitosti  Október  - mesiac úcty 
k starším, bola poskytnutá dotácia Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíre/. 
 
4. Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019. 
 
Poslanci obdržali návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019 spolu s pozvánkou. Starosta 
vyzval poslancov aby predložili pripomienky k návrhu rozpočtu. Poslanci pripomienky nemali.  
Starosta dal hlasovať za návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 
a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 -2019. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa : 0 
 
Kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky  
2017 – 2018 – 2019. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019. 
 
5. VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
VZN č.3/2016 obdržal každý poslanec s pozvánkou. Poslanci sa zhodli na zvýšení poplatku za 
TKO z 9,00 € na 10,00 €. 
Starosta dal hlasovať za schválenie VZN č. 3/2016. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
Za hlasovali: Ing. Viliam Andrašov, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, Ing. Ladislav Zásadný 
Proti: 0 
Zdržal sa : Bc. Bohuš Jenčík,Ing. Jaroslav Kločanka, MUDr. Miloš Uhrín 
 
6. Rôzne 
 
V rôznom bolo predložené poslancom plnenie rozpočtu za III.Q. 2016. Poslanci k plneniu 
rozpočtu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu za  
III.Q.2016. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje plnenie rozpočtu za  



III.Q.2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č.6/2016, týkajúce sa 
prekročených položiek v rozpočte. Poslanci nemali pripomienky k rozpočtovému opatreniu 
č. 6/2016. Starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2016. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  
č. 6/2016. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš predložil poslancom „Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017“. 
Poslanci nemali pripomienky k podanému návrhu. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje Návrh plánu kontrolnej  
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 
 
Za : Hlasovali všetci prítomní poslanci. 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Poslancom bola predložená Individuálna výročná správa obce Lastomír za rok 2015. 
Starosta obce prečítal správu nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2015. 
 
Ing. Jaroslav Kločanka prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie 
Individuálnu výročnú správu obce Lastomír za rok 2015 
Správu nezávislého auditóra k účtovnej závierke za rok 2015. 
 
Ďalej starosta oboznámil poslancov o pripravovanom turnaji v stolnom tenise, ktorý sa bude 
konať 30.12.2016, v kultúrnom dome. 
 
Poslanec Ing. Ladislav Zásadný navrhol orezať stromy na cintoríne. Ďalej navrhol urobiť 
evidenciu hrobov na cintoríne. 
 
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 poslancom za 
ich spoluprácu v priebehu roka a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
 
V Lastomíre 15.12.2016 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Ladislav Zásadný ............................................ 
 
    Ing. Viliam Andrašov ............................................. 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 


