
U z n e s e n i a 
zo zasadnutia OZ Lastomír konaného dňa 05.06.2019 

 
Uznesenie č. 7/2019 
 
OZ Lastomír berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I.Q.2019. 
 
Uznesenie č. 8/2019 
 
OZ Lastomír schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 
 
Uznesenie č. 9/2019 
 
OZ Lastomír berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2018. 
 
Uznesenie č. 10/2019 
 
OZ Lastomír schvaľuje Záverečný účet  obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 
 
Uznesenie č. 11/2019 
 
OZ Lastomír schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 25 498,46 €. 
 
Uznesenie č. 12/2019 
 
OZ Lastomír doporučuje prepracovať VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. 
 
Uznesenie č. 13/2019 
 
a/ OZ Lastomír 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/ OZ Lastomír poveruje starostu obce zastupovaním pri podaní 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 z majetku SR v správe SPF vo vlastníctve obce. 
 
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 pre 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/ 
 



Uznesenie č. 15/2019 
 
OZ Lastomír berie na vedomie: 

- Výstavbu exteriérového fitparku na ulici za Laborcom  
- Oprava fasády na ZŠ a na budove na ihrisku 
- Výlet detí pri príležitosti MDD na Lysú Horu 
- Súťaž IX. ročník súťaž vo varení guľaša na deň 29.6.2019 
- Poskytnutá dotácia z Nadácie SPP v sume 6000,00 € na projekt „Športom k zdraviu“ 
- Schválená dotácia z Nadácia EPH v sume 2 500,00 € na projekt „ Oprava fasády 

soc.zar.na futbalovom ihrisku 
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 2.polrok 2019 

 
 
 
V Lastomíre 05.06.2019 
 
 
 
 
       Ľubomír Šipoš 
       starosta obce 
 
 


