Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 24.10.2016
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 2.polrok 2016
5. Schválenie nájomnej zmluvy s nájomcom Štefan Gavlíder- GAGAKO-STAV
6. Schválenie ţiadosti Evy Leškovej o vysporiadanie pozemkov
7. Schválenie vypracovania projektu a podania ţiadosti o dotáciu na vybudovanie
kamerového systému
8. Schválenie podania ţiadostí o nenávratnú finančnú podporu na Slovenskú inovačnú
a energetickú agentúru
9. Všeobecné informácie
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. 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: Gabriel Aranyossy.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Ildikó Martonová, členovia: Balogh Zoltán, Méri Štefan
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: Tomáš Csáky, Peter Tóth
Hlasovaním za : 6, proti: 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený
4. Správa o čerpanie rozpočtu za III.Q.2015
Dňa 14.10.2016 bola odovzdaná účtovná závierka za III.Q.2016 na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 380 063,71 € a výdavky celkovo vo výške
372 944,91 €. Beţné príjmy boli splnené na 71 %, a beţné výdavky na 77 %.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.

5. Schválenie nájomnej zmluvy s nájomcom Štefan Gavlíder-GAGAKO-STAV
Predmetom nájomného vzťahu je pozemok v kat. území Veľká Lúč , parc. č.286/2 vo
výmere 3544 m2, prenajaté pozemky budú vyuţité na stavebné procesy súvisiace
s níţením energetickej náročnosti materskej školy. Cena nájmu je stanovená vo výške
12 673,37 €.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.
6. Schválenie žiadosti Evy Leškovej
Eva Lešková podala ţiadosť o vysporiadanie pozemkov v kat. území Malá Lúč okolo
hostinca.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená
7. Schválenie vypracovania projektu a žiadosti na vybudovanie kamerového
systému v obci
Kvôli zvýšeniu bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pán
starosta navrhoval vypracovanie projektu na vybudovanie digitálneho kamerového
systému v obci a podanie ţiadosti o dotáciu na uvedený projekt.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená
8. Schválenie podania žiadostí o nenávratnú finančnú podporu na Slovenskú
inovačnú a energetickú agentúru
Pán starosta oboznámil členov OZ s moţnosťou podania ţiadosti o nenávratnú
finančnú podporu na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, v rámci výzvy
zníţenie energetickej náročnosti verejných budov. Vypracovanie projektu sa týka
spoločenského domu v Malej Lúči, a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.
9. Všeobecné informácie
V rámci všeobecných informácií pán starosta oznámil členom organizovanie
aktuálnych podujatí:
- Deň seniorov dňa 4. novembra 2016 o 15,00 hodiny program bude vystúpenie
amatérskych ľudových spevákov, obdarovanie seniorov, pohostenie
- Deň Mikuláša 3.decembra 2016 o 13,00 hodiny
- Adventný trh so zabíjačkou 10.decembra
- Návrh na vyhlásenie za kultúrny pamiatok Kaplnku v Malej Lúči.
- Predlţenie stavebného povolenia Projektu kanalizácia obce
- V rámci odpadového hospodárstva moţnosť vypracovanie projektu zníţenie
objemu komunálneho odpadu s inovačnou metódou mineralizovaním odpadu.
- Ţiadosť o rekonštrukciu domov smútku boli odmietnuté, ale v roku 2017 je moţné
podať nový ţiadosť na Poľnohospodársku platobnú agentúru.
- Ţiadosť o dotáciu na Zberný dvor bude podaný na začiatku roka 2017.
- Priechod vedľa parku vo Veľkej Lúči v šírke dvoch metrov.
- Umiestniť dopravné zrkadlo na ulici oproti výjazdu z parkoviska bytového domu
v Malej Lúči.
- Prezrieť verejné osvetlenie v obci

10. Diskusia
V rámci diskusia vystúpil Peter Tóth poslanec OZ - opraviť miestnej komunikácie
v obci, druhá vystúpila zástupkyňa starostu Anikó Nagyová – oprava autobusovej
zastávky.

11. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú, aby predniesla
návrh uznesení.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 24.10.2016
UZNESENIE č.42/2016/OZ
OZ schvaľuje: OZ schvaľuje programové body rokovania OZ, vymenovanie členov
návrhovej komisie, vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č.43/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za III.Q.2016 podľa Finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
UZNESENIE č.44/2016/OZ
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu s nájomcom Štefan Gavlíder-GAGAKO-STAV, Predmetom
nájomného vzťahu je pozemok v kat. území Veľká Lúč , parc. č.286/2 vo výmere 3544 m2,
prenajaté pozemky budú vyuţité na stavebné procesy súvisiace s níţením energetickej
náročnosti materskej školy. Cena nájmu je stanovená vo výške 12 673,37 €.
UZNESENIE č.45/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje ţiadosť Evy Leškovej o vysporiadanie pozemkov
v kat.území Malá Lúč.
UZNESENIE č.46/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje vypracovanie projektu a podanie ţiadosti na vybudovanie
digitálneho kamerového systému v obci.
UZNESENIE č.47/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje podanie ţiadosti o nenávratnú finančnú podporu na
Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, v rámci výzvy zníţenie energetickej náročnosti
verejných budov. Vypracovanie projektu sa týka spoločenského domu v Malej Lúči,
a kultúrneho domu vo Veľkej Lúči.
UZNESENIE č.48/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje organizovanie aktuálnych podujatí.

12. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.

V Lúči na Ostrove dňa 24.10.2016

Overovatelia:

...................................................
Tomáš Csáky

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

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

