Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 04.06.2019
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia:

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie novej zriaďovacej listiny miestnej škôlky a výdajňu jedál
5. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na obnovenie požiarnej zbrojnici
6. Schválenie výpisu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej
školy
7. Organizačné otázky ohľadne medzinárodného stretnutia v dňoch 14.a 16. júna 2019
8. Schválenie nájomnej zmluvy s Poľovníckym zväzom na poľovnícky revír
9. Všeobecné informácie
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. 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.
K programovým bodom bol pridaný ešte jeden bod, Miestny poľovnícky zväz podal žiadosť
na uzavretie nájomnej zmluvy na poľovnícky revír v kat. území Malá Lúč a Veľká Lúč.
Ospravedlnená bola: Terézia Aranyossyová

2.Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: predseda: Anikó Nagyová, člen: Norbert Androvics
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. Schválenie novej zriaďovacej listiny miestnej materskej škôlky a výdajne jedál
Pán starosta oboznámil členov OZ že treba vypracovať a schváliť novú zriaďovaciu
listinu miestnej škôlky a výdajne jedál do začiatku školského roka, nakoľko je veľa
nových predpisov ohľadom prevádzky. Vypracovanie a zber potrebných dokladov sa už koná
Hlasovaním za : 6, proti: 0, zdržali sa : 0, správa bola schválená
5. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na obnovenie požiarnej zbrojnici
Pán starosta oboznámil členom OZ s možnosťou podať žiadosť na Ministerstvo vnútra
SR o nenávratnú finančnú dotáciu na obnovenie požiarnej zbrojnici v obci s 5%-nou
spoluúčasťou. Maximálna výška dotácie ktorú môžeme dostať je 30 000 Eur. Termín na
podanie žiadosti je 21.06.2019. OZ dal poverenie pánovi starostovi aby podal žiadosť na
dotáciu.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
6.Schválenie výpisu
Materskej škôlky

výberového

konania

na

obsadenie

funkcie

riaditeľky

Starosta obce oznámil členom obecného zastupiteľstva, že bude potrebné vyhlásiť výberové
konanie na funkciu riaditeľa MŠ, nakoľko platnosť vymenovania riaditeľky skončila.
Vyhlásenie výberového konania bude podľa platných predpisov.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
7. Organizačné otázky ohľadne medzinárodného stretnutia s názvom „Rodinné dni Lúč
na Ostrove“
Organizačné otázky ohľadne medzinárodného stretnutia v dňoch 14.a 16 júna 2019, kde sú
pozvaní delegácie z Maďarska, zo Srbska, z Rumunska, z Chorvátska a zo Slovinska.
Programy sa začínajú piatok o 14-tej hodine programy sa konajú v kultúrnom dome.

Rodinné dni Lúč na Ostrove 14-16. júna 2019
Z programu:
Piatok, 14. júna 14:10 – 15:00 Dobrovoľníctvo v našom živote prezentácia činností
dobrovoľníkov 15:00 – 17:00 Ako funguje demokracia? 17:00 – 18:30 Program v znamení
spoločenskej zodpovednosti 18:30 – 21:00 Pestrý kultúrny program (Folklórna skupina Pósfa,
Anita Vajas a mnohí iní)
Sobota, 15. júna 10:00 – 13:00 Turnaj v minifutbale 11:00 – 12:00 Historický a dnešný
pohľad na rodiny 11:00 – 14:00 Viacgeneračné varenie – s hviezdami seriálu „Barátok közt”
12:30 – 00:30 Kultúra a zábava pre každého (pesničky, talk-show, obľúbené šlágre, skupina
Alma, tanec, humor, hudobný galavečer, tombola, V-Tech, Mr. Busta, skupina Triász)
Poobede: Šport, súťaže a hry Rozprávkové divadlo, kreatívny kútik pre deti
Počas celého dňa: Sloboda umenia – výstava obrazov členov Združenia na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede
Programy EÚ – diskusie, výmeny názorov: 10:00 – 11:00 Iniciatívny európsky občan 15:00 –
15:30 O plánovanom financovaní po r. 2020 15:30 – 16:00 – Otec piatich detí v Európskom
Parlamente – rozhovor s Józsefom Nagyom

Nedeľa, 16. Júna 10:00 Partnerský program – vyhodnotenie, diskusia o ďalších plánoch
11:00 Ukončenie podujatia a rozlúčka
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
8. Schválenie nájomnej zmluvy s poľovníckym zväzom na poľovnícky revír
Miestny poľovnícky zväz podal žiadosť na uzavretie nájomnej zmluvy na poľovnícky revír
v kat. území Malá Lúč a Veľká Lúč, nakoľko predošlá nájomná doba sa už skončila.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
9. Všeobecné informácie
- V rámci všeobecných informácií pán starosta oznámil členom OZ, že majiteľka budovy
bývalého Hostinca v Malej Lúči Éva Leško predala svoju nehnuteľnosť pre účel na stavbu
bytov.
10. Diskusia
Počas zasadnutia všetky programové body a otázky boli prerokované.
11.Návrh uznesenia – Starosta obce vyzval predsedkyňu návrhovej komisie Anikó Nagyovú
aby predniesla návrh na uznesenie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
uznesenia boli jednohlasne schválené.

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 04.06.2019

Uznesenie č. 26/2019/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov
zápisnice.
Uznesenie č. 27/2019/OZ
OZ prerokovalo a schválilo vypracovanie a vydanie novej zriaďovacej listiny
materskej škôlky s VJM a výdajni jedál k dátumu 01.09.2019.

Miestnej

Uznesenie č. 28/2019/OZ
OZ schvaľuje podanie žiadosti na obnovu požiarnej zbrojnice na Ministerstvo vnútra,
s 5%-nou spoluúčasťou obce.
Uznesenie č. 29/2019/OZ
OZ berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa materskej
škôlky.
Uznesenie č. 30/2019/OZ
OZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 10 rokov s poľovníckym zväzom na
poľovnícky revír v katastrálnom území obce Lúč na Ostrove.
Uznesenie č.31/2019/OZ
OZ prerokovalo a schvaľuje organizovanie Obecného dňa konaného 14-16. júna 2019
Uznesenie č. 32/2019/OZ
Oz berie na vedomie všeobecné informácie: predaj budovy bývalého hostinca v Malej Lúči
12. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove, dňa 04.06.2019

Overovatelia: ........................................
Štefan Méri

.........................................
Zoltán Balogh

.................................
Mgr. Ladislav Kiss
Starosta obce

