Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 24.07.2014
v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa o čerpaní rozpočtu za II.Q. 2014
5. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond
6. Schválenie Nájomnej zmluvy na prenájom miestnosti v budove Základnej školy
7. Príprava Obecného dňa
8. Vytvorenie volebného obvodu pri voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
9. Všeobecné informácie
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán starosta
konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, takže OZ je uznášania schopné.
Oboznámil členov OZ s programom zasadnutia a dal návrh na jeho schválenie.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia – predseda: Tibor Puha
členovia: Zoltán Balogh, Róbert Bódis.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Andrea Nagyová, overovatelia: Anikó Nagyová, Gabriel Aranyossy
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
4. Správa o čerpaní rozpočtu za II.Q.2014
Dňa 14.07.2014 bola odovzdaná účtovná závierka za II.Q.2014 na Daňový úrad v Trnave.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 247 644,55 € a výdavky celkovo vo výške
246 075,66 €. Bežné príjmy boli splnené na 47 %, a bežné výdavky na 50%.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená

5. Schválenie podania žiadosti na Environmentálny fond
Pán starosta predkladal návrh na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2014 na Environmentálny fond, s názvom projektu: „Zvyšovanie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu“. Uvažuje sa s nasledovnými
stavebnými prácami a stavebnými úpravami navrhovanej stavby: zateplenie strechy,
výmena všetkých konštrukcií výplní otvorov, odstránenie tepelných mostov a ďalších
stavebných a statických závad.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
6. Schválenie nájomnej zmluvy na prenájom miestnosti v budove Základnej školy
Pán starosta oboznámil členov OZ so žiadosťou miestneho podnikateľa Ervina Mészárosa
o prenájom miestnosti v budove základnej školy, v pivnici za účelom skladovanie
inštalačných materiálov. OZ poveruje pána starostu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
výhodnými podmienkami pre obec.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
7. Príprava Obecného dňa
Pán starosta predkladal program obecného dňa , ktorý sa koná 16.augusta 2014 a začína
o 16,00 hodine s majstrovským zápasom jesennej súťaže s mužstvom Čakany. O 18,00
hodine program pokračuje s hudobnými a tanečnými vystúpeniami a na záver tanečnou
zábavou. Počas dňa pre deti budú atraktívne programy. Náklady súvisiace s organizáciou
obecného dňa budú približne vo výške 1500,-€.
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, program bol schválený.
8. Vytvorenie volebného obvodu pri voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku
2014
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria
viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského)
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom
volebnom obvode.
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden
volebný obvod. Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa zákona č.346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí, § 9,odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské)
zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb. Na základe uvedených
OZ určilo: počet poslancov 7, úväzok starostu: 100%, a jeden volebný obvod na území
obce , kvôli vzdialenosti okrsky budú dve v časti obce Veľká Lúč okrsok č.1 a v časti
obce Malá Lúč okrsok č.2
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený

9. Všeobecné informácie
V rámci tohto bodu programu pán starosta oboznámil členov OZ s pripravenými
projektmi:
a) Návrh na vytvorenie stavebných pozemkov v časti obce Veľká Lúč
b) Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na kanalizáciu obce, ktorá bude riešená cez
Západoslovenské vodárne a.s., spoločne s viacerými obcami
c) Dňa 07.07.2014 bol odovzdaný Program odpadového hospodárstva obce na Obvodný
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, k tomu bolo potrebné vypracovať
posudok o ochrane životného prostredia. Rekultivácia skládky a vytvorenie zberného
dvora budú spoločne podané žiadosti o dotáciu.
d) Dňa 7.novembra 2014 je pripravený Deň dôchodcov, kde zábavný program bude
hudobné vystúpenie Kataríny Szvorákovej a besiedka so známou televíznou
osobnosťou z Maďarska Júliou Kudlik.
e) Problematika s prevádzkovaním miestneho Espressa- Pán starosta oboznámil členov
OZ s finančnou situáciu Espressa. Tržba je nízka, príjem z poplatkov za hracie
automaty sú síce vyššie, ale aj tak vykazujeme schodok podnikateľskej činnosti za
II.Q.2014. Očakávame inovačné nápady na zvyšovanie návštevnosti Espressa.
10. Diskusia
Behom rokovania boli prediskutované všetky programové body.
11. Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Tibora Puhu aby predniesol návrh
uznesení. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, uznesenia boli jednohlasne schválené.

UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 24.07.2014
UZNESENIE č.48/2014/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa
a overovateľov.
UZNESENIE č. 49/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za II.Q.2014.
UZNESENIE č. 50/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje návrh na podanie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2014 na Environmentálny fond, s názvom projektu: „Zvyšovanie
energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu“.
UZNESENIE č.51/2014/OZ
OZ berie na vedomie a poveruje starostu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s miestnym
podnikateľom Ervinom Mészárosom o prenájom miestnosti v budove základnej školy,
v pivnici za účelom skladovanie inštalačných materiálov.

UZNESENIE č.52/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje prípravu Obecného dňa 16.8.2014 a náklady súvisiace
s organizovaním.
UZNESENIE č.53/2014/OZ
Podľa zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, § 9,odseku 1 a
odseku 2 určí obecné zastupiteľstvo :
- počet poslancov 7
- úväzok starostu: 100%,
- jeden volebný obvod na území obce, kvôli vzdialenosti okrsky budú dve v časti obce
Veľká Lúč okrsok č.1 a v časti obce Malá Lúč okrsok č.2
UZNESENIE č.54/2014/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje
a) Návrh na vytvorenie stavebných pozemkov v časti obce Veľká Lúč
b) Podanie žiadosti o stavebné povolenie na kanalizáciu obce, ktorá bude riešená
cez Západoslovenské vodárne a.s., spoločne s viacerými obcami
c) Odovzdanie Programu odpadového hospodárstva obce na Obvodný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Rekultivácia skládky a vytvorenie
zberného dvora budú spoločne podané žiadosti o dotáciu.
d) Pripravenie Deň dôchodcov, kde zábavný program bude hudobné vystúpenie
Kataríny Szvorákovej a besiedka so známou televíznou osobnosťou
z Maďarska Júliou Kudlik.
e) Problematiku s prevádzkovaním miestneho Espressa- a finančnú situáciu.
13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove dňa 24.07.2014
Overovatelia:

Starosta obce:

.....................................................
Anikó Nagyová

................................................
Mgr. Ladislav Kiss

......................................................
Gabriel Aranyossy

