Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 12.12.2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2017- 2019
6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnej dani z
nehnuteľností
7. Príprava inventarizácie - vytvorenie inventarizačných komisií
8. Schválenie podania žiadosti o preklenovací úver – Všeobecná úverová banka a.s.
9. Prerokovanie a schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach
chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
10. Všeobecné informácie
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. 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.
Ospravedlnení boli: Gabriel Aranyossy, Ildikó Martonová, Peter Tóth
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Anikó Nagyová, člen: Tomáš csáky
Hlasovaním za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: Zoltán Balogh, Štefan Méri
Hlasovaním za : 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
4. Prerokovanie a schválenie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
obce na rok 2017 .
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török obdŕžal návrh rozpočtu na obdobie 2017-2019,
a po preskúmaní vypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na nasledujúci
rok.

Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 392 618,-€, celkové výdavky vo výške 377 732,€, takže návrh rozpočtu na rok 2017 je zostavený ako prebytkový v sume 28 771,-€.
Ing. J. Török konštatoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2017 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce a odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu
schváliť.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na obdobie 2017- 2019
Poslanci OZ spolu s pozvánkou na schôdzu obdŕžali aj návrh rozpočtu na preštudovanie.
Návrh je vypracovaný v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie
a rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec
realizovať z výdavkov rozpočtu obce.
Bežné príjmy: 367 618,-€
Kapitálové príjmy: 25 000,-€
Bežné výdavky: 345 812,-€
Kapitálové výdavky:
0,-€
Prebytok:
21 806,-€
Prebytok:
25 000,-€
(doklad priložený).
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
6. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnej dani
z nehnuteľností
Pán starosta predkladal poslancom OZ návrh, ktorý spolu s pozvánkou na schôdzu
obdŕžali na preštudovanie. Oproti minuloročného VZN bolo zmenené iba §9 platenie
dane, kde je uvedené, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak správca dane v rozhodnutí neurčí splátky
dane a inú lehotu splatnosti. ( návrh priložený)
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
7. Prerokovanie a schválenie Plánu časového postupu prác na zabezpečenie
inventarizácie za rok 2016
Pán starosta oboznámil členov OZ s plánom časového postupu prác na zabezpečenie
inventarizácie za rok 2016. OZ zriaďuje ústrednú a dielčie inventarizačné komisie, ktoré
majú vykonať inventarizáciu v dobe od 23.12.2016 do 31.12.2016, vypracovať správu
o výsledku inventarizácie do 12.01.2017. ( doklad priložený).
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
8. Schválenie podania žiadosti o preklenovací úver – Všeobecná úverová banka a.s.
Pán starosta oboznámil poslancov so situáciou ohľadne projektom Zníženie energetickej
náročnosti budovy Materskej školy. Dotácia na projekt bola schválená, zmluva
na poskytnutie finančných prostriedkov na oprávnené náklady bola podpísaná, realizácia
stavebných prác bude dokončená do 16.12.2016. Bude vystavená faktúra na celé dielo,
takže čiastkové faktúry neboli vystavené. Uhradenie faktúr na realizáciu diela, na
projektovú dokumentáciu aj na stavebný dozor budú realizované z úveru a následne po

poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie bude úver vrátený, približne v apríli
nasledujúceho roka.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
9. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu
a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce
Pán starosta predkladal poslancom OZ návrh, ktorý spolu s pozvánkou na schôdzu
obdŕžali na preštudovanie. Toto nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia
obyvateľov ako aj chovných zvierat a zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat
na ľudí.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
10. Všeobecné informácie
V rámci programového bodu všeobecné informácie pán starosta oznámil členom OZ, že
na podanie ďalších žiadostí na dotáciu ešte nezverejnili výzvy.
11. Diskusia
Počas zasadnutia všetky programové body a otázky boli prerokované, preto do diskusie
sa neprihlásil nikto.
12. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú, aby predniesla
návrh uznesení.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 12.12.2016
UZNESENIE č.49/2016/OZ
OZ schvaľuje: programové body rokovania OZ, vymenovanie členov návrhovej komisie,
vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
UZNESENIE č.50/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na
rok 2017.
UZNESENIE č.51/2016
OZ berie na vedomie rozpočet obce na obdobie roky 2017 – 2019, a schvaľuje rozpočet na
rok 2017.
UZNESENIE č.52/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Lúč na Ostrove
o miestnej daní z nehnuteľností.

UZNESENIE č.53/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Plán časového postupu prác na zabezpečenie inventarizácie
za rok 2016.
UZNESENIE č.54/2016/OZ
a) OZ dáva súhlas na prijatie úveru od VÚB, a.s. do výšky 258 236,- Eur za účelom
financovania oprávnených nákladov projektu „ Zníženie energetickej náročnosti materskej
školy“, kód projektu: NFP 310040A215, na ktorého realizáciu obec Lúč na Ostrove požiadal
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou ako príslušného riadiaceho orgánu o uzavretie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu kvalita životného
prostredia.
b) OZ dáva súhlas na zabezpečenie úveru od VÚB a.s. do výšky 258 236,-Eur vystavením
vlastnej blankozmenky obce Lúč na Ostrove a na podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke a tiež na zriadenie záložného práva na pohľadávky z osobitného bežného
účtu.
UZNESENIE č.55/2016/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach chovu
a držania domácich a úžitkových zvierat na území obce Lúč na Ostrove.

13. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
na dnešnom rokovaní, za celoročnú spoluprácu a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.

V Lúči na Ostrove dňa 12.12.2016

Overovatelia:

...................................................
Štefan Méri

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

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

