Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 19.02.2015
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podanie žiadosti o kontokorentný úver v Prima banke
Výzva na podanie žiadosti na rekonštrukciu MŠ, chodníky, parkoviská pred
cintorínmi, smútočné domy
Prenájom 3 izbového bytu vo Veľkej Lúči
Všeobecné informácie
Diskusia
Návrh uznesení

1. Zahájenie – zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán
starosta konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov, teda
OZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnená bola Ildikó Martonová.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie -Návrhová komisia: predseda: Anikó
Nagyová, členovia: Štefan Méri, Tomáš Csáky
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - zapisovateľka :
Terézia Mészárosová, overovatelia: Peter Tóth, Zoltán Balogh
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
4. Podanie žiadosti o kontokorentný úver v Prima banke – Pán starosta oboznámil
poslancov obecného zastupiteľstva finančnými ťažkosťami obecného úradu, a uviedol,
že sa vyskytla možnosť na podanie žiadosti o kontokorentný úver v Prima banke
v max. sume 13 000 Eur.
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválení.
5. Výzva na podanie žiadosti na rekonštrukciu MŠ, chodníky, parkovisko pred
cintorínmi, smútočné domy – Pán starosta prekladal návrh na vypracovanie
a podanie 2 žiadostí o dotáciu v rámci regionálneho operačného programu.
Prvú na obnovenie a rekonštrukciu materskej škôlky, a druhú na obnovenie
a rekonštrukciu smútočných domov v Malej a vo Veľkej Lúči, parkoviská pred
cintorínmi a chodníky.
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

6. Prenájom 3 izbového bytu vo Veľkej Lúči - Vyprázdnený nájomný byt vo Veľkej
Lúči podľa poradovníka podaných žiadostí dostali do prenájmu Alexander Szeder
a Edina Szeder .
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
7. Všeobecné informácie – v rámci všeobecných informácií boli prerokované
- Podaný tender na Ministerstvo kultúry v rámci programu národnostnej
menšiny na organizovanie Adventných sviatkov
- Na Krajský úrad v Trnave boli podané 5 menších žiadosti o dotáciu vo sfére
sociálnej, mládežníckej, športovej, zdravotníckej a kultúrnej.
Na ministerstvo financií podali sme žiadosť o dotáciu na zlepšenie stavu obecných
nehnuteľností, budov.
8. Diskusia: Behom rokovania boli prediskutované všetky programové body.
10. Návrh na uznesenie - Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú
aby predniesla návrh uznesení. Hlasovaním za 6, proti: 0, zdržali sa: 0 uznesenia boli
jednohlasne schválené.
Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 19.02.2015

UZNESENIE č. 19/2015/OZ
OZ prerokovalo a schválilo podanie žiadosti o kontokorentný úver v max. hodnote 13 000
EUR v Prima banke Dunajská Streda.
UZNESENIE č. 20/2015/OZ
OZ prerokovalo a schválilo vypracovanie a podanie žiadosti na v apríly vypísanú výzvu
na projekt v rámci Regionálneho operačného programu. Prvú na rekonštrukciu materskej
škôlky a druhú na obnovenie a rekonštrukciu smútočných domov, parkoviská pred cintorínmi
a chodníky.
UZNESENIE č. 21/2015/OZ
OZ prerokovalo a vzalo na vedomie že vo Veľkej Lúči do 3 izbového prázdneho nájomného
bytu sa nasťahujú Alexander Szeder a manželka Edina.
- Podaný tender na Ministerstvo kultúry v rámci programu národnostnej
menšiny na organizovanie Adventných sviatkov
- Podanie 5 menších žiadostí o dotáciu vo sfére sociálnej, mládežníckej,
športovej, zdravotníckej a kultúrnej.
- žiadosť o dotáciu na zlepšenie stavu obecných nehnuteľností, budov.

Záver – Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.

V Lúči na Ostrove, dňa 19.02.2015

Overovatelia: ...................................
Zoltán Balogh

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

...................................
starosta obce

