Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 29.01.2020
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny. ( Ospravedlnený bol Norbert Androvics)
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2019
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
6. Záznam o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku 2019
7. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020
9. Informatívna správa o plnení ustanovení vnútorného predpisu za rok 2019
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
11. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2019-2021
12. Schválenie podania žiadosti na Slovenský pozemkový fond
13. Všeobecné informácie: Voľby do NR SR, Obecné podujatia, Zberný dvor
14. Diskusia
15. Návrh uznesení
16. Záver

1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán starosta
konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, OZ je
uznášaniaschopné.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Anikó Nagyová, člen: Štefan Méri
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: Aranyossyová Terézia, Peter Tóth
Hlasovaním za : 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

4. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2019
Dňa 21.01.2020 bola odovzdaná účtovná závierka za IV.Q.2019 na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 1 205 788,75 € a výdavky celkovo vo výške
1 102 384,72 €. Bežné príjmy boli splnené vo výške 473 289,90 € a bežné výdavky

vo výške 451 643,39 €.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Ing. Jozef Török hlavný kontrolór obce predkladal správu o kontrolnej činnosti. Táto
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 predpisov
vrátane nariadení obce. Kontrolou sa nezistilo porušenie všeobecne záväzných
predpisov ani interných aktov riadenia. ( dokument priložený )
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená
6. Záznam o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku 2019
Ing. Jozef Török hlavný kontrolór obce predkladal záznam o výsledku kontroly
plnenia uznesení. Účel kontrolnej akcie bol zistiť objektívny stav plnenia uznesení
prijatých na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2018. Kontrolou sa nezistilo
porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných aktov riadenia. ( dokument
priložený).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, záznam bol schválený
7. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Ing. Jozef Török hlavný kontrolór obce predkladal záznam o výsledku následnej
finančnej kontroly. Predmetom kontroly bolo overenie správnosti postupu
schvaľovacieho procesu VZN, obsahu a súladu VZN s právnymi predpismi.
Pri kontrole bolo zistené, že VZN vydané a schválené v roku 2018 boli v súlade
s platnou legislatívou - zákonmi a nariadeniami vlády.
( dokument priložený ).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, záznam bol schválený.
8. Plán kontrolnej činnosti na rok 2020
Ing. Jozef Török hlavný kontrolór obce predkladal návrh plánu kontrolnej
činnosti na rok 2020. ( dokument priložený ).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená
9. Informatívna správa o plnení ustanovení vnútorného predpisu za rok 2019
Obec Lúč na Ostrove vydala s účinnosťou od 01.07.2015 vnútorný predpis : Zásady,
podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona
č.307/2014 Z.z. Zodpovednou osobou podľa zákona je hlavný kontrolór obce Ing.
Jozef Török, ktorý predkladal informatívnu správu o plnení ustanovení vnútorného
predpisu za rok 2018, kde uviedol, že za uplynulé obdobie roka 2018 nebol
zodpovednej osobe postúpený žiadny podnet. ( dokument priložený ).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.
10. Prerokovanie a schválenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 .
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török obdŕžal návrh rozpočtu na obdobie 20202022, a po preskúmaní vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok
2020.

Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 5 570 082,-€, celkové výdavky vo výške 5 558
490,- €, takže návrh rozpočtu na rok 2020 je zostavený ako prebytkový v sume
11592,-€.
Ing. Jozef Török konštatoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2020 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh
rozpočtu schváliť. ( doklad priložený)
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
11. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2018- 2020
Návrh rozpočtu je vypracovaný v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej
klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele,
ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Bežné príjmy:
506 008,- €
Kapitálové príjmy:
4 838 822,- €
Bežné výdavky:
430 570, -€
Kapitálové výdavky: 4 972 343,- €
Prebytok:
75 438,-€
Schodok:
133 521,- €
(doklad priložený).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
12. Schválenie podania žiadosti na Slovenský pozemkový fond
Pán starosta oboznámil členov OZ s možnosťou podania žiadosti na Slovenský
pozemkový fond vo veci odovzdania pozemkov v prospech obci v zastavanom území
obce. Týka sa to športového ihriska a miestnej komunikácií pred cintorínom vo
Veľkej Lúči, a miestnych komunikácii v Malej Lúči. Predmetom žiadosti sú
nasledovné parcely:
Katastrálne územie Malá Lúč parc. číslo KN-C 139/1, 305/1
Katastrálne územie Malá Lúč parc. číslo KN-E 139/3
Katastrálne územie Veľká Lúč parc. číslo KN-C 314
Katastrálne územie Veľká Lúč parc. číslo KN-E 319/3, 325/2
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
13. Všeobecné informácie: Voľby do NR SR, Obecné podujatia, Zberný dvor
V rámci všeobecných informácií pán starosta oboznámil členom nasledovné :
- Voľby do NR SR sa konajú 29.februára 2020, sú vytvorené dva volebné okrsky vo
Veľkej Lúči okrsok č.1 v budove Materskej školy s VJM, v Malej Lúči okrsok č.2
v budove Centra voľného času.
- Obecné podujatia sú plánované na termíny: Deň detí a otcov 30. mája, Obecný
deň 25.júla , Rozlúčka s letom 29.augusta.
- Ohľadne problematiky Zberného dvora sa zvoláva mimoriadne verejné zasadnutie
dňa 06.02.2020 o 18,00 hodine v kultúrnom dome vo Veľkej Lúči.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.

14. Diskusia
V diskusií vystúpila ako prvá zástupkyňa starostu Anikó Nagyová, ktorá vyzvala členov
na lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami obce. K tomu sa pripojil aj
poslanec Peter Tóth a spomenul, keď je nijaký zásah členovia hasičského zboru
oboznámili členov červeného kríža, aby sa lepšie spolupracovali.

15. 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

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 29.01.2020
UZNESENIE č.1/2020/OZ
OZ schvaľuje: programové body rokovania OZ, vymenovanie členov návrhovej komisie,
vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č.2/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za IV.Q.2019 podľa Finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
UZNESENIE č.3/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2019.
UZNESENIE č.4/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení v roku 2019.
UZNESENIE č.5/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
UZNESENIE č.6/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2020.
UZNESENIE č.7/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Informatívnu správu o plnení ustanovení vnútorného
predpisu za rok 2019.
UZNESENIE č.8/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na
rok 2020.
UZNESENIE č.9/2020/OZ
OZ berie na vedomie rozpočet obce na obdobie roky 2021 – 2022, a schvaľuje rozpočet na
rok 2020.

UZNESENIE č.10/2020/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond Bratislava
vo veci odovzdania pozemkov v prospech obci v zastavanom území obce:
Katastrálne územie Malá Lúč parc. číslo KN-C 139/1, 305/1
Katastrálne územie Malá Lúč parc. číslo KN-E 139/3
Katastrálne územie Veľká Lúč parc. číslo KN-C 314
Katastrálne územie Veľká Lúč parc. číslo KN-E 319/3, 325/2
UZNESENIE č.11/2020/OZ
OZ berie na vedomie podané všeobecné informácie:
- Voľby do NR SR sa konajú 29.februára 2020, sú vytvorené dva volebné okrsky vo
Veľkej Lúči okrsok č.1 v budove Materskej školy s VJM, v Malej Lúči okrsok č.2
v budove Centra voľného času.
- Obecné podujatia sú plánované na termíny: Deň detí a otcov 30. mája, Obecný
deň 25.júla , Rozlúčka s letom 29.augusta.
- Ohľadne problematiky Zberného dvora sa zvoláva mimoriadne verejné zasadnutie
dňa 06.02.2020 o 18,00 hodine v kultúrnom dome vo Veľkej Lúči.
16. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným
za účasť a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.

V Lúči na Ostrove, dňa 29.01.20209

Overovatelia:

...................................................
Terézia Aranyossyová

...................................................
Peter Tóth

.....................................................
starosta obce: Mgr. Ladislav Kiss

