Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 11.03.2014
v zasadačke obecného úradu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie záverečného účtu obce Lúč na Ostrove za rok 2013
Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako
podlimitné zákazky
6. Schválenie správy o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.
7. Schválenie Plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2014
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2013
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku 2013
10. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na rok 2014
11. Schválenie zrušenia školskej knižnice
12. Všeobecné informácie
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán starosta
konštatoval, že prítomní sú všetci poslanci, takže OZ je uznášania schopné.
Oboznámil členov OZ s programom zasadnutia a dal návrh na jeho schválenie.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia – predseda: Tibor Puha,
členovia: Anikó Nagyová, Štefan Méri
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Andrea Nagyová, overovatelia: Róbert Bódis, Ladislav Mészáros
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
4. Schválenie záverečného účtu obce Lúč na Ostrove za rok 2013
Účtovníčka obce Andrea Nagyová predkladala Záverečný účet obce za rok 2013, ktorý
obsahuje rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu, hospodárenie za rok, stav
finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave
a vývoji dlhu k 31.12.2013. Dosiahnuté príjmy celkom: 333 692,90 €, erpanie výdavkov
celkom: 323 221,92 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia je 10 470,98 €. Obec
vykonáva aj podnikateľskú činnosť, kde dosiahol príjmy 46 584,75 € a výdavky v sume
56 504,42 € týmto výsledok celého hospodárenia je -19 519,28 €.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török predkladal Stanovisko k záverečnému účtu.

Na záver uviedol, že na základe vykonaného zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
v príjmovej časti, čerpania výdavkov a skutočnosti hospodárenia obce doporučuje
Obecnému zastupiteľstvu obce prerokovať a uzatvoriť záverečný účet obce s výrokom:
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. (doklady priložené).
Hlasovaním za : 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol jednohlasne schválený.
5. Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako
podlimitné zákazky.
Pán starosta oboznámil členov OZ s interným predpisom „ Smernicou pre zadávania
zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky“, ktorá bola
vypracovaná v súlade so zákonom SNR č.369/1990, a so zákonom 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a novelou č.95/2013 Z.z. ( doklad priložený).
6. Schválenie správy o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2013
Účtovníčka obce predkladala správu o výsledkoch inventarizácie majetku, pohľadávok
a záväzkov obce. Celkový majetok obce má hodnotu 2 030 847,15 €. Inventarizačná
komisia zistila, že obec nevykazoval manká a škody a inventarizačný rozdiel nebol
zistený. ( doklad priložený ).
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
7. Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2014.
Pán starosta predkladal návrh plánu práce obecného zastupiteľstva, podľa ktorého OZ
bude zasadať päť krát, nabudúce 29.apríla, potom 29. júla, 28. októbra, 15.decembra.
V priebehu roka 2014 na jednotlivých zasadnutiach prejedná okrem naplánovaných
programových bodov aj ďalšie aktuálne otázky. ( doklad priložený).
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török predkladal obecnému zastupiteľstvu správu
o kontrolnej činnosti za rok 2013. Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola
predovšetkým zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti
hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, kontrolu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov
obce. ( doklad priložený).
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
9. Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku 2013
Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013 hlavný kontrolór obce vykonal následnú
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Kontrolou bolo zistené, že rokovania
OZ prebiehajú v súlade s ustanovením Rokovacieho poriadku a uznesenia v termíne alebo
i po termíne boli splnené. Kontrolou sa nezistilo porušenie všeobecne záväzných
predpisov ani interných aktov riadenia. Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný Záznam
o kontrole plnenia uznesení OZ, ktorý je priložený k zápisnici.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na rok 2014
Hlavný kontrol obce predkladal návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2014:
- kontrola súladu VZN vydaných a schválených OZ so všeobecne záväznými právnymi
predpismi

- kontrola plnenia uznesení
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013
- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015
- predkladanie odborných stanovísk k prerokovaným materiálom
- kontroly vykonané na základe uznesenia OZ.
( doklad priložený).
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
11. Schválenie zrušenia školskej knižnice.
Pán starosta oznámil členom OZ, že riaditeľka základnej školy Mgr. Beáta Horáková
navrhovala zrušenie školskej knižnice v budove ZŠ, nakoľko knihy sú veľmi
opotrebovanom stave, už dlhší čas knižný fond nebol doplnený a obnovený. Žiaci
základnej školy navštevujú Obecnú knižnicu v budove kultúrneho domu. V prípade
zrušenia školskej knižnice obec ako zriaďovateľ musí podať písomné oznámenie na
Ministerstvo kultúry SR a Slovenskej pedagogickej knižnici so sídlom v Bratislave.
V ozname treba uviesť ako naloží škola s knižničným fondom, v našom prípade to bude
len odovzdanie do zberných surovín na recykláciu.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
12. Všeobecné informácia
Pán starosta oznámil členom nasledovné všeobecné informácie:
a) Bol novelizovaný Zákon č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení
č.436//2013 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2014.
§ 4 Postavenie a obsah rozpočtu obce a vyššieho územného celku ods. 5 umožní, že
obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov môže rozhodnúť o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce. V našom prípade bude efektívnejšie
a jednoduchšie ak si neuplatňuje programovú štruktúru.
b) Dňa 12. apríla 2014, v rámci programu Deň Zeme aj obec usporiada jarné upratovanie
so zberom odpadov z domácností ( starý nábytok, nepoužitá elektronika, kovový
odpad.) Vo dvore miestnej základnej a materskej školy bude umiestnený kontajner na
zber papiera.
c) Pán starosta oznámil, že poklesom počtu detí v základnej škole výrazne sa znížila aj
výška dotácie na fungovanie školy. Na školský rok 2014/2015 nezapísali rodičia ani
jedného dieťaťa, ale do materskej školy zapísali detí aj zo susedných obcí. Treba
počítať aj so štrukturálnymi zmenami v oblasti školstva.
d) Pán starosta popísal problémy s prevádzkovaním Espressa. Treba nájsť riešenie na
zníženie nákladov, nakoľko v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy
upravili sa postupy vo vzťahu k podnikateľskej činnosti obcí. Ak je hospodárskym
výsledkom podnikateľskej činnosti obce k 30. septembru rozpočtového roka strata,
obec je povinná zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo
urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom
rozpočtovom roku už nevykonávala. Za nesplnenie povinnosti z tohto zákona hrozí
pokuta.
e) V poslednom čase pribudli sťažnosti ( len ústne ) ohľadne znečisťovania ovzdušia,
hlavne vo vykurovacom období sa sťažovali na nepríjemný dym. Treba pripraviť
Všeobecne záväzné nariadenie obce o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
f) Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytol dotáciu miestnemu Dobrovoľnému
hasičskému zboru v sume 2000,-€ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov a odbornú prípravu členov.
Dotácia bola v plnej výške vyčerpaná na modernizáciu a vyúčtovanie zaslané podľa
pokynov na generálny sekretariát DPO SR.
g) Pán starosta navrhol termín schôdzi na stretnutie s obyvateľmi dňa 25. apríla 2014.

13. Diskusia
Behom rokovania boli prediskutované všetky programové body.
14. Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Tibora Puhu aby predniesol návrh
uznesení. Hlasovaním za 7, proti: 0, zdržali sa: 0 uznesenia boli jednohlasne
schválené.

UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 11.03.2014
UZNESENIE č.33/2014/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa
a overovateľov.
UZNESENIE č.34/2014/OZ
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Lúč
na Ostrove za rok 2013, a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
UZNESENIE č.35/2014/OZ
OZ berie na vedomie interný predpis „ Smernica pre zadávania zákaziek
s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky“.
UZNESENIE č.36/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Správu o výsledkoch inventarizácie majetku obce
k 31.12.2013.
UZNESENIE č.37/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2014.
UZNESENIE č.38/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2013.
UZNESENIE č.39/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku
2013.

UZNESENIE č.40/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2014.
UZNESENIE č.41/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje zrušenie školskej knižnice miestnej Základnej školy
s VJM z dôvodu opotrebovanosti.
UZNESENIE č.42/2014/OZ
a) OZ berie na vedomie a schvaľuje rozhodnutie o neuplatňovaní programovej
štruktúry v rozpočte obce s účinnosťou od 01.01.2014.
b) OZ berie na vedomie organizovanie v rámci programu Deň Zeme jarné
upratovanie dňa 12.apríla 2014.
c) OZ berie na vedomie problémy s poklesom počtu detí v miestnej základnej
školy a tým pádom aj zníženie výšky dotácie na prenesený výkon štátnej
správy na výchovu a vzdelávanie.
d) OZ berie na vedomie problémy s prevádzkovaním Espressa, potrebu znížiť
náklady, aby k 30.septembra rozpočtového roka nevykazoval stratu.
e) OZ berie na vedomie prípravu Všeobecne záväzného nariadenia obce
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
f) OZ berie na vedomie poskytnutie dotácie miestnemu Dobrovoľnému
hasičskému zboru v sume 2000,-€ na zabezpečenie materiálno-technického
vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov
a odbornú prípravu členov, ktorá bola v pnej výške vyčerpaná na určený účel.
g) OZ berie na vedomie a schvaľuje termín schôdzi na stretnutie s obyvateľmi
dňa 25. apríla 2014.
15. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
na rokovaní a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove dňa 11.03.2014

Overovatelia:

Starosta obce:

...........................................................
Róbert Bódis

........................................................
Mgr. Ladislav Kiss

..........................................................
Ladislav Mészáros

