Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 15.06.2018
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
5. Všeobecné informácie
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. Záver
1.Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán starosta
konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, teda OZ je
uznášaniaschopné.
Ospravedlnená bola: Ildikó Martonová
2.Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: predseda: Anikó Nagyová, člen: Zoltán Balogh
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka :Terézia Mészárosová, overovatelia: Štefan Méri, Tomáš Csáky
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
4.Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Pán starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva že v súvislosti s realizovaním
projektu Kanalizácia splašková obce Lúč na Ostrove bude treba založiť spoločnosť s ručením
obmedzením so 100% - nou majetkovou účasťou obce. Konateľom bude vždy príslušná
aktuálna štatutárna zástupca obce t.j. zvolený starosta obce. Zakladateľ: obec. Navrhovaný
obchodný názov : LUCHE KOMUNAL s.r.o., sídlo č. 20 Veľká Lúč , valné zhromaždenie – vždy

príslušné obecné zastupiteľstvo. Základné imanie 5 000,00 Eur., Zriaďuje sa dozorná rada, za
členmi dozornej rady sú navrhnuté Ing. Zuzana Bíróová, Ildikó Bodóová a Andrea Nagyová.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený
5. Všeobecné informácie - žiadne
6. Diskusia Nakoľko všetky programové body členovia OZ prerokovali do diskusie sa nehlásil
nikto.
7. Návrh uznesení Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú, aby
predniesla návrh uznesení.
Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
UZNESENIE č.25/2018/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov,
a program zasadnutia.
UZNESENIE č.26/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným so 100 % nou majetkovou účasťou obce.
Obchodný názov: LUCHE KOMUNAL s.r.o.
Sídlo: Lúč na Ostrove 20, 930 03 Lúč na Ostrove
Deň vzniku : dňom zápisu do OR
Predmet činnosti :
-

Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných
systémov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prípravné práce k realizácii stavby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do
3,5 t vrátane prípojného vozidla
Čistiace a upratovacie služby
Prenájom hnuteľných vecí
Poskytovanie sociálnych služieb
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom

-

-

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných
živností
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu,
sadry a cementu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (
veľkoobchod)
Dopravná zdravotná služba

Konateľ: Mgr. Ladislav Kiss, nar.: 08.01.1968, r.č.: 680108/6677, bytom: Malá Lúč 109, 930
03 Lúč na Ostrove. Konateľ bude v mene spoločnosti jednať a podpisovať samostatne, a to
tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Zriaďuje sa dozorná rada, prvými členmi dozornej rady sú: Ing. Zuzana Bíróová,
nar.:22.11.1981, r.č.: 816122/6491, Bytom: Baka 314, 930 04 Baka
Ildikó Bodóová, nar.: 02.10.1985, r.č.: 856002/6794, Bytom: Malá Lúč 42, 930 03 Lúč na
Ostrove
Andrea Nagyová, nar.: 02.03.1968, r.č.: 685302/6675, Bytom: 930 04 Trstená na Ostrove 30
Zakladateľ: Obec Lúč na Ostrove sídlo: Lúč na Ostrove 20, 930 03 Lúč na Ostrove v zast.:
Mgr. Ladislav Kiss starosta obce
Pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať obec.
Vklad : 5.000.- EUR, rozsah splatenia : 5.000.- EUR
Základné imanie: 5.000.- EUR, rozsah splatenia: 5.000.- EUR
8. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove, dňa 15.06.2018

Overovatelia :

.................................................
Štefan Méri

............................................................
Tomáš Csáky
.....................................................
Mgr. Ladislav Kiss, starosta obce

