
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 8.06.2017 

 
Prítomní: starosta obce – Ľubomír Šipoš 
 
  poslanci – Ing. Viliam Andrašov, 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 otvoril a viedol starosta obce Ľubomír Šipoš. Privítal prítomných 
poslancov a ospravedlnil neprítomného MUDr. Miloš Uhrín a Mgr. Ján Palkóci.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. Predloženie ŽoNFP na SO/ Kód výzvy OPLZ-PO-2017-1 
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
6. Rôzne 
7. Návrh na uznesenie 
8.Záver 
 
Starosta dal hlasovať za návrh programu tak ako bol predložený. Za hlasovali všetci poslanci 
Uznesenie č. 12/2017  OZ schvaľuje program zasadnutia 
 
2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ing. Jaroslav Kločaka,  

      Ing. Viliam Andrašov 
      Bc. Bohuš Jenčík 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: JUDr. Danica Džačková 
                MUDr. Marián Jenčík 
 
Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 
 
Za návrh hlasovali všetci poslanci. 
Uznesenie č.13/2017 OZ volí: návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice, zapisovateľku 



 
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. Bol schválený záverečný účet za rok 
2016, prebytok hospodárenia za rok 2016 do rezervného fondu, rozpočtové opatrenie 
č.2/2017, bol poskytnutý finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi v Lastomíre v sume 
500,00 €. 
 
4. Predloženie ŽoNFP na SO/Kód výzvy OPLZ-PO-2017-1 
 
Starosta oznámil poslancom možnosť zapojiť sa do projektu na podporu komplexného 
poskytovania občianskej poriadkovej služby v obci. Pri poskytnutí financií jz MV SR je 
potrebné spolufinancovanie 5%  obcou z celkových oprávnených výdavkov a taktiež 
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkou projektu . Pri podaní žiadostí je 
potrebný súhlas OZ , ktorý je prílohou k danej žiadosti. Starosta dal hlasovať za podanie tejto 
žiadosti. 
 
Návrh na uznesenie č. 14/2017 prečítal Bc.Bohuš Jenčík – OZ schvaľuje: 
 
a/ Predloženie ŽoNFP na SO / Kód výzvy OPLZ-PO-2017-1 
Názov projektu“ Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby 
v obci.“ 
 
b/ Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. 
 
c/ Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 
medzi výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
 
Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 
 
Proti: 0 
 
Zdržal sa : 0 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 
 
Poslancom bol predložený návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2017. Týka sa prekročených 
položiek . Poslanci k tomuto návrhu nemali pripomienky. 
 
Návrh na uznesenie č.15/2017 prečítal Bc. Bohuš Jenčík – OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 
č. 3/2017. 
 
Za: Hlasovali všetci poslanci 
 
Proti: 0 
 



Zdržal sa: 0 
6. Rôzne 
 
V rôznom starosta oboznámil poslancov s prípravami na súťaž vo varení guľaša , ktorá sa 
uskutoční 1.7.2017 v priestoroch základnej školy. 
 
Návrh na uznesenie prečítal Bc. Bohuš Jenčík – OZ berie na vedomie prípravu na súťaž vo 
varení guľašu. 
 
7. Návrh na uznesenia 
 
Návrh na uznesenia prečítal Bc. Bohuš Jenčík. Za návrh na uznesenia poslanci súhlasili. 
 
8. Záver 
 
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva sa starosta poďakoval všetkým prítomným 
poslancom za ich účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 
 
 
V Lastomíre 08.06.2017 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: JUDr. Danica Džačková.................................... 
 
      MUDr. Marián Jenčík......................................... 
 
 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 
  

 
 
 


