
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 05.06.2019 

 

Prítomní. Starosta obce – ľubomír Šipoš 

                        poslanci – Radoslav Barta, MUDr. Marián Jenčík, Mgr. Bohuš Jenčík,  

      Ján Mižík, Mgr. Ján  Palkóci, MUDr. Darina Tomková,  

      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. Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý poslanci obdržali spolu 

s pozvánkou. 

 

1.  Otvorenie 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva 

4.  Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a rozpočtové opatrenie č.2/2019 

5.  Záverečný účet za rok 2018 

6.  Stanovisko hl. kontrolóra obce k ZÚ za rok 2018 

7.  VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

8.  Majetkové vysporiadanie pozemkov pod stavbami 

9.  Plán Obnovy a dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku VVS a.s. 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 Starosta dal hlasovať za návrh programu. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 

2. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MUDr. Marián Jenčík 

               Radoslav Barta 

               Mgr. Ján Palkóci 

 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci: Ing. Lasdislav Zásadný 

                  MUDr. Darina Tomková  

 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Eva Nagyová 

 

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.  

 

 



3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

 

Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

4. Čerpanie rozpočtu za I.štvrťrok 2019 a rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

 

Plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2019 obdržali poslanci spolu s pozvánkou. Poslanci nemali 

pripomienky k plneniu rozpočtu za I.štvrťrok 2019. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na  uznesenie č.7/ 2019 – OZ Lastomír berie na 

vedomie plnenie rozpočtu za I.štvrťrok 2019. 

 

Poslancom bolo predložené rozpočtové opatrenie č. 2/2019. Ing. Eva Nagyová im  vysvetlila 

jednotlivé položky rozpočtu. Poslanci nemali pripomienky k tomuto rozpočtovému opatreniu. 

Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 8/2019 – OZ Lastomír 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Záverečný účet  obce za rok 2018. 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2018 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal stanovisko k záverečnému účtu obce za 

rok 2018. Poslanci nemali pripomienky.  

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 9/2019 – OZ Lastomír berie na 

vedomie stanoviskohlavného kontrolóra  obce  k záverečnému účtu obce za rok 2018. 

 

Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie  za rok 2018 je na webovej stránke obce.  

Poslanci k záverečnému účtu obce za rok 2018 nemali pripomienky. Prebytok hospodárenia 

za rok 2018 v sume 25 498,46 € schválili na tvorbu rezervného fondu. 

Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 10/2019 – OZ Lastomír 

schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie  č. 11/2019 – OZ Lastomír 

schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

25 498,46 €. 

 

 

 



7. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 

 

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obdržali poslanci spolu  s pozvánkou. Poslanec 

Ing. Ladislav Zásadný doporučil prepracovať VZN o doplnenie evidenciu hrobov, preveriť 

hrobové miesta.  Poslanci s týmto návrhom súhlasili.  

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 12/2019 – OZ Lastomír 

doporučuje prepracovať VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 

 

8. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami. 

 

Starosta obce podáva žiadosť na SPF o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a k tejto 

žiadosti sú potrebné náležitosti-schválenie podania  žiadosti OZ Lastomír a poverením 

starostu obce zastupovaním pri podaní žiadosti. Poslanci s týmto bodom programu súhlasili. 

Starosta dal hlasovať za tento bod programu. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 13/2019 – OZ Lastomír 

 

a/ schvaľuje podanie žiadosti na SPF ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemku 

k parcele č. 1392/3 a parcele č. 1393/2, vedených na LV č. 1267, kat.úz.Lastomír. 

 

b/ poveruje starostu obce zastupovaním pri podaní žiadosti na SPF ohľadom majetkoptávneho 

vysporiadania pozemku k parcele č. 1392/3 a parcele č. 1393/2, vedených na LV č.1267, kat. 

úz.Lastomír z majetku SR v správe SPF vo vlastníctve obce. 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9. Plán Obnovy a dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku VVS, a.s. 

 

VVS, a.s. doručila vypracovaný „ Plán obnovy “ verejnej kanalizácie na 10 rokov, ktorý je 

potrebné prerokovať a schváliť, ako aj Dodatok č.3 k Zmluve o výkone správy majetku obce. 

Poslanci k tomuto návrhu zmluvy nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za tento bod 

propgramu. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 14/2019 – OZ Lastomír 

predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS a.s. 

a/ Prerokovalo bez pripomienok 

 

b/ Schvaľuje: 

1. zverenie majetku obce/verejná kanalizácia a ČOV v obci Lastomír / do správy pr VVS a.s. 

s obstarávacou cenou 925 116,93 € 

2. podstatné náležitosti zmluvy a zverení majetku obce do správy VVS a.s. 

/ verejná kanalizácia a ČOV v obci Lastomír/ 

 

Za: Hlasovali všetci prítomní poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 



10. Rôzne. 

 

Starosta informoval poslancov o výstavbe exteriérového fitparku na ulici za Laborcom, 

oprava fasády na budove ZŠ a na budove soc.zar.na ihrisku. 

Oboznámil ich o výlete na Lysú Horu pri príležitosti MDD dňa 8.6.2019 ako aj o príprave na 

IX.ročník súťaže vo varení guľaša na deň 29.6.2019. 

Informoval poslancov o poskytnutej dotácie z Nadácie SPP v sume 6000,00 € na projekt  

„ Športom k zdraviu“ ako aj o schválenej dotácie z Nadácie EPH v sume 2 5000,00 € na 

projekt „ Oprava fasády soc.zar.na futbalovom ihrisku. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Ľudovít Gajdoš prečítal návrh plánu kontrolnej čin nosti hlavného 

kontrolóra na 2. polrok 2019. K tomuto návrhu poslanci nemali pripomienky. 

 

Poslanec MUDr. Marián Jenčík prečítal návrh na uznesenie č. 15/2019 – OZ Lastomír berie 

na vedomie 

- Výstavbu exteriérového fitparku na ulici za Laborcom 

- Oprava fasády na budove ZŠ a na budove soc. zar. na ihrisku 

- Výlet detí pri príležitosti MDD na Lysú Horu 

- IX.ročník súťaž vo varení guľaša na deň 29.6.2019 

- Poskytnutá dotácia z Nadácie SPP v sume 6 000,00 € na projekt „ Športom k zdraviu“ 

- Schválená dotácia z Nadácie EPH v sume 2 500,00 € na projekt  „ Oprava fasády 

soc.zar. na budove na futbalovom ihrisku 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019. 

 

 

11. Záver. 

 

Návrh na uznesenie ešte v celku prečítal MUDr. Marián Jenčík. S návrhom na uznesenie 

poslanci súhlasili. 

 

V závere zasadnutia OZ Lastomír sa starosta poďakoval všetkým poslancom za ich účasť 

a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

V Lastomíre 05.06.2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  MUDr. Darina Tomková...................................... 

 

       Ing. Ladislav Zásadný............................................ 

 

 

 

 

 

 

        Ľubomír Šipoš 

        starosta obce 

 



 

 

 

 

 


