Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 09.06.2015
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rozhodnutie OZ o pridelení nájomných bytov v bytovom dome s 12 b.j. v Malej
Lúči pre konkrétnych nájomníkov
5. Prerokovanie ponuky na odkúpenie obecných pozemkov nachádzajúcich sa vo
Veľkej Lúči pre doterajších uţívateľov
6. Prerokovanie ţiadosti od Ondreja Mészárosa o vydanie súhlasu so začatím
obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu Obce Lúč na Ostrove
7. Prerokovanie ţiadosti od Ildikó Bodóovej o odkúpenie pozemku
8. Všeobecné informácie
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver
1. Zahájenie – zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán
starosta konštatoval, ţe zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, teda
OZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnení boli Ildikó Martonová a Tomáš Csáky.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie -Návrhová komisia: predseda: Anikó Nagyová,
členovia: Štefan Méri, Tomáš Csáky
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - zapisovateľka :
Terézia Mészárosová, overovatelia: Gabriel Aranyossy, Zoltán Balogh
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený
4. Rozhodnutie OZ o pridelení nájomných bytov v bytovom dome s 12 b.j. v Malej
Lúči pre konkrétnych nájomníkov
Pán starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva podanými ţiadosťami. Po
vzájomnom dohode boli pridelené nájomné byty nasledovne. Na prízemí Androvics
Lóránt, Androvicsová Silvia : byt č.1, Sidó Tomáš: byt č. 4 , Androvics Peter,
Androvicsová Magdaléna : byt č. 5, Nagy Barbara, Nagy Ondrej:byt č. 6. Na poschodí :
Világi András, Androvicsová Silvia: byt č. 7, Mucska Ján byt č. 8, Sidóová Ildikó,
Kulcsár Marian: byt č. 11, Gulázsi Eugen byt č. 12. Prázdne byty budú vydané ďalším
ţiadateľom, ktoré splnia poţiadavky .
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválení.

5. Prerokovanie ponuky na odkúpenie obecných pozemkov nachádzajúcich sa vo
Veľkej Lúči pre doterajších užívateľov od obce
Pán starosta oboznámil poslancov s výsledkami, ţe aký bol záujem zo strany doterajších
uţívateľov na odkúpenie obecných pozemkov vo Veľkej Lúči za cenu 3,50 Eur/m2. Oslovení mali
reagovať na Oznámenie do 14 dní od prevzatia písomnosti. V slovnom alebo v písomnom forme
sme dostali odpoveď len od piatich oslovených, z toho len traja by odkúpili uţívaný pozemok.
Keďţe nikto nemal záujem na odkúpenie pozemku v celosti pán starosta bude hľadať ešte v tomto
roku investora.
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválení.
6.Prerokovanie žiadosti Ondreja Mészárosa na obstarávanie zmien a doplnkov
územného plánu obce
Obecné zastupiteľstvo prerokoval ţiadosť od Ondreja Mészárosa o vydanie súhlasu so
začatím obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu Obce Lúč na Ostrove. Na rokovaní
sa zúčastnila okrem poslancov aj pani Bc. Beata Nagyová, ktorá oboznámila zúčastnených
s postupmi obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu obce Lúč na Ostrove. Obecné
zastupiteľstvo schválilo začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Lúč na
Ostrove s podmienkou, ţe financovanie v celom rozsahu zabezpečí ţiadateľ Ondrej Mészáros
bytom Lúč na Ostrove č. 37.
Hlasovaním za 5, proti : 0, zdrţali sa : 0 návrh bol schválený.
7. Prerokovanie žiadosti od Ildikó Bodóovej o odkúpení pozemku
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť od Ildikó Bodóovej o odkúpení pozemku
v kat. území Malá Lúč č. parcely 104/2, vo výmere 160 m2. Obecné zastupiteľstvo stanovilo
cenu v hodnote 3,50 EUR/m2.
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválení.

8. Všeobecné informácie – v rámci všeobecných informácií boli prerokované
Udelenie súhlasu na vyplatenie finančných prostriedkov na zber triedeného
odpadu z recyklačného fondu na účet obce Dobrohošť IČO: 00305359, ktorá
bude obec Lúč na Ostrove na Recyklačnom fonde v uvedenej veci zastupovať,
tak ako tomu bolo aj v predošlých zmluvných rokoch. OZ udeluje súhlas obci
Dobrohošť na prerozdelenie získaných príspevkov z recyklačného fondu. OZ
dáva súhlas s podmienkou, ţe obec Dobrohošť sa zaväzuje predloţiť
oprávnenej organizácii pravdivé a úplne vyplnené potvrdenia oodovzdaných
mnoţstvách triedeného odpadu.
- Dobrovoľný hasičský zbor aj v tomto roku dostane dotáciu od štátu
2 000,00Eur
- Ţiadosť o dotáciu na vybudovanie kamerového systému
- Ţiadosť o dotáciu na sanáciu čiernych skládok
- ŠFRB na 12 b.j. v Malej Lúči
- Vyplatenie odmeny pre poslancov OZ/ polročne/
- Obnova parku oproti kaštieľom v Malej Lúči - Spolok Červeného Kríţa
- Pridelenie nájomného bytu pre Bromovú Miroslavu

9. Diskusia - Behom rokovania boli prediskutované všetky programové body.
10. Návrh uznesení - Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú aby
predniesla návrh uznesení. Hlasovaním za 5, proti: 0, zdrţali sa: 0 uznesenia boli
jednohlasne schválené.

UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 09.06.2015
UZNESENIE č.36/2015/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov.
UZNESENIE č.37/2015/OZ
OZ prerokovalo a schvaľuje predaj obecných pozemkov v celosti nachádzajúcich sa vo Veľkej Lúči,

nakoľko doterajšie uţívatelia neprejavili záujem o odkúpenie pozemku v dostatočnom miere. Pán
starosta bude hľadať ešte v tomto roku investora.

UZNESENIE č.38/2015/OZ

OZ prerokovalo a schvaľuje začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce Lúč
na Ostrove s podmienkou, ţe financovanie v celom rozsahu zabezpečí ţiadateľ Ondrej
Mészáros bytom Lúč na Ostrove č. 37.
UZNESENIE č.39/2015/OZ
OZ prerokovalo a schválilo ţiadosť od Ildikó Bodóovej o odkúpení pozemku v kat. území
Malá Lúč č. parcely 104/2, vo výmere 160 m2. Obecné zastupiteľstvo stanovilo cenu
v hodnote 3,50 EUR/m2.
UZNESENIE č.40/2015/OZ
OZ prerokovalo a schválilo pridelenie nájomných bytov v Malej Lúči v 12 b.j. pre ţiadateľov.
UZNESENIE č.41/2015/OZ
OZ berie na vedomie všeobecné informácie, OZ schvaľuje udelenie súhlasu na vyplatenie
finančných príspevkov za zber triedeného odpadu z recyklačného fondu na účet obce
Dobrohošť, IČO: 00305359, ktorá bude obec Lúč na Ostrove na Recyklačnom fonde
v uvedenej veci zastupovať. OZ schvaľuje udelenie súhlasu obci Dobrohošť na prerozdelenie
získaných príspevkov z recyklačného fondu.

11.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 09.06.2015

Overovatelia: ...................................
Gabriel Aranyossy

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

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

