Obecný úrad, 072 37 Lastomír 322, Michalovce
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Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír, konaného dňa 8.02.2017
.................................................................................................................................................
Prítomní:

starosta obce – Ľubomír Šipoš
poslanci – JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, 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 neprítomného poslanca Ing. Viliama Andrašova.
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 z predchádzajúceho OZ
4. Plnenie rozpočtu za rok 2016
5. Zmena katastrálnych hraníc obcí Lastomír – Šamudovce/ rómska osada/
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Starosta dal hlasovať za návrh programu tak ako bol predložený. Za hlasovali všetci prítomní
poslanci.
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík,
Ing. Juraj Mojsej
Ing. Ladislav Zásadný
Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločanka
Bc. Bohuš Jenčík
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Návrh na uznesenie prečítal poslanec MUDr. Marián Jenčík: OZ konštatuje, že uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
4. Plnenie rozpočtu za rok 2016.
Poslancom bolo predložené plnenie rozpočtu za rok 2016. Starosta otvoril diskusiu k tomuto
programu zasadnutia. Poslanci nemali pripomienky.
Návrh na uznesenie prečítal poslanec MUDr. Marián Jenčík – OZ berie na vedomie plnenie
rozpočtu za rok 2016.
Zároveň poslancom boli predložené rozpočtové opatrenia č. 7 /2016 a 8/2016 týkajúce sa
prekročených položiek v rozpočte, väčšinou len medzi danou klasifikáciou výdavkov, ako aj
príjmové položky. Poslanci k rozpočtovým opatreniam nemali pripomienky. Starosta dal
hlasovať za rozpočtové opatrenia č. 7a 8/2016.
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje rozpočtové
opatrenia č. 7/2016 a 8/2016.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci
Proti:0
Zdržal sa : 0
5. Zmena katastrálnych hraníc obcí Lastomír – Šamudovce /rómska osada/.
Poslancom bola predložená žiadosť obce Šamudovce o zmenu katastrálnych hraníc obcí
Šamudovce a Lastomír a bezodplatné odstúpenie časti katastrálneho územia obce Lastomír
obci Šamudovce /rómska osada/, teda posunutie katastrálnej hranice podľa spracovaného
geometrického plánu. Ďalej im bolo predložené spracovanie geometrického plánu
dotknutého katastrálneho územia a jeho financovanie vo výške jednej tretiny ceny.
Poslanci k danému návrhu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za tento bod programu.
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrhy na uznesenie:
OZ berie na vedomie žiadosť obce Šamudovce o zmenu katastrálnych hraníc obcí Šamudovce
a Lastomír a odstúpenie časti katastrálneho územia obce Lastomír obci Šamudovce.
OZ schvaľuje spracovanie geometrického plánu dotknutého katastrálneho územia a jeho
financovanie vo výške jednej tretiny ceny.
Za hlasovali: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík. Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav
Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín
Proti: 0

Zdržal sa: Ing Ladislav Zásadný
OZ schvaľuje bezodplatné odstúpenie časti katastrálneho územia Lastomír obci Šamudovce
a teda posunutie katastrálnych hraníc podľa spracovaného geometrického plánu.
Za hlasovali: JUDr. Danica Džačková, MUDr. Marián Jenčík, Bc. Bohuš Jenčík, Ing. Jaroslav
Kločanka, Ing. Juraj Mojsej, Mgr. Ján Palkóci, MUDr. Miloš Uhrín
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Ladislav Zásadný
6. Rôzne.
V rôznom bol predložený Povodňový plán záchranných prác obce Lastomír pod číslom
VZN č.1/2017. Oproti pôvodnému plánu sa menili iba komisie.
Poslanci k povodňovému plánu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za tento návrh.
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ schvaľuje VZN č. 1/2017
Povodňový plán záchranných prác obce Lastomír.
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci.
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starosta oznámil poslancom o príprave na fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa
25.02.2017. Pozval všetkých poslancov aby sa zúčastnili príprav.
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie prípravu
na fašiangovú zabíjačku.
Potom prečítal hlavný kontrolór obce Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
za rok 2016. Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili k správe. Poslanci pripomienky nemali.
Starosta dal hlasovať za tento bod programu.
Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie – OZ berie na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2016.
7. Diskusia
Mgr. Ján Palkóci oznámil poslancom, že bola pochválená naša webová stránka od nášho
rodáka žijúceho v USA. Páčila sa mu naša kronika, ktorá je na webovej stránke našej obci.
8. Návrh na uznesenie .
Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal MUDr. Marián Jenčík. Za návrh na uznesenie
poslanci súhlasili.

9. Záver.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným
poslancom za ich spoluprácu a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

V Lastomíre 08.02.2017

Overovatelia zápisnice: Ing. Jaroslav Kločanka ............................................
Bc. Bohuš Jenčík .....................................................

Ľubomír Šipoš
starosta obce

