Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 29.10.2014
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III.Q. a úprava rozpočtu 2014
5. Schválenie podpísania predkupnej zmluvy so spoločnosťou TRANS BAU s.r.o.
6. Podpísanie zmluvy so spoločnosťou BALA a.s. na rekonštrukciu kultúrneho domu a
Obecného úradu
7. Prerokovanie žiadosti od spoločnosti ARAVID s.r.o.,
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. 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. Ospravedlnený bol: Ladislav Mészáros.
2. Voľba návrhovej komisie – Návrhová komisia: predseda: Róbert Bódis,
členovia: Anikó Nagyová, Gabriel Aranyossy
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – zapisovateľka : Terézia
Mészárosová, overovatelia: Zoltán Balogh, Štefan Méri.
Hlasovaním za : 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
4. Správa o čerpaní rozpočtu za III. Q. a úprava rozpočtu na rok 2014
Pán starosta oboznámil členov OZ s čerpaním rozpočtu za III.Q a o úprave rozpočtu
na rok 2014. Zmeny boli nutné vykonať kvôli takým položkám rozpočtu ktorý sa menili
počas roka. Doklad priložený k zápisnici. Rozpočet po úprave je prebytkový.
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
5. Schválenie podpísania predkupnej zmluvy so spoločnosťou TRANS BAU s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo oprávňuje pána starostu na podpísanie predkupnej zmluvy po
kolaudácii 12 b.j. v Malej Lúči so spoločnosťou TRANS BAU s.r.o. do 31.12.2015.
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

6. Podpísanie zmluvy so spoločnosťou BALA a.s. na rekonštrukciu kultúrneho domu a
Obecného úradu
Verejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia kultúrneho domu a Obecného úradu vyhrala
spoločnosť BALA a.s. Zmluva bude podpísaná v budúcom roku v marci alebo v apríli.
Začiatok práce závisí len od toho, kedy dostaneme dotáciu zo štátneho rozpočtu.
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
7. Prerokovanie žiadosti od spoločnosti ARAVID s.r.o.,
ARAVID s.r.o., 930 04 Jurová 17, prevádzka ICE CUBE, Horný Bar podal žiadosť
o prerokovanie návrhu na bezplatný prístup na klzisko počas verejných dní /soboty poobede,
nedele poobede/ deťom do 14 rokov. Z toho vyplývajúci príspevok obce by bol vo výške 700
eur na obdobie september 2014-apríl 2015. Obecné zastupiteľstvo prerokoval návrh, a došli
k rozhodnutiu že výdavok 700 Eur pre obec je veľký, nemôžeme si to dovoliť, ale pre
prieskum obec zakúpi vstupné lístky na klzisko 100 kusov a potom uvidíme aký bude dopyt
a podľa toho môžeme zakúpiť ďalšie lístky.
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
8. Všeobecné informácie
- Organizácia Dňa dôchodcov : pán starosta prekladal program dňa dôchodcov, ktorý sa
koná 7. novembra 2014.
- Sviatok Mikuláša sa koná 6.decembra 2014 – Mikuláš bude chodiť po dedine,
a navštívi deti doma.
- Vianočný trh sa koná 14. decembra 2014 – bude spojený so zabíjačkou.
-

Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

9. Diskusia - behom zasadnutia boli prediskutované všetky programové body, a nikto sa
nehlásil do diskusie.
10. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Aniko 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 29.10.2014
UZNESENIE č. 55/2014/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov.
UZNESENIE č.56/2014/OZ
OZ vypočulo a schválilo čerpanie rozpočtu za III.Q a úpravu rozpočtu na rok 2014.
UZNESENIE č.57/2014/OZ
OZ schvaľuje podpísanie predkupnej zmluvy po kolaudácii 12 b.j. v Malej Lúči
so spoločnosťou TRANS BAU s.r.o. do 31.12.2015..
UZNESENIE č.58/2014/OZ
OZ schvaľuje podpísanie zmluvy so spoločnosťou BALA a.s. na rekonštrukciu kultúrneho
domu a Obecného úradu, ktorá spoločnosť vyhrala na verejnom obstarávaní..
UZNESENIE č.59/2014/OZ
OZ schvaľuje zakúpenie 100 kusov vstupeniek na klzisko ICE CUBE v Hornom Bare
od spoločnosti ARAVID s.r.o. .
UZNESENIE č.60/2014/OZ
OZ prerokovalo v rámci bodu všeobecné informácie nasledujúce otázky
-

Deň dôchodcov
Sviatok Mikuláša
Vianočný trh

11. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť, a za obetavú prácu každému poslancovi odovzdal ďakovné listy a plakety.
V Lúči na Ostrove, dňa 29.10.2014

Overovatelia : .................................
Štefan Méri
................................
Zoltán Balogh

....................................................
starosta obce, Mgr. Ladislav Kiss

