Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 14.08.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie čerpania rozpočtu za II.Q.2018
Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2018
Schválenie podania ţiadosti o dotáciu na kanalizáciu obce
Ţiadosť Varga Františeka o kúpu pozemku v kat. území Veľká Lúč
Ţiadosť István Kamila o kúpu pozemku v kat. území Veľká Lúč
Schválenie podania ţiadosti o dotáciu na rozšírenie verejného vodovodu
v kat. území Veľká Lúč
10. Schválenie podania ţiadosti o dotáciu na projekt Europe for Citizens
11. Schválenie podpísania zmluvy na rozšírenie Územného plánu obce
12. Schválenie podania ţiadosti o dotáciu na opatrovateľskú sluţbu
13.Určenie volebného obvodu, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a pracovného
úväzku starostu obce pre volieb do orgánov samosprávy obcí
14. Všeobecné informácie
15. Diskusia
16. Návrh uznesení
17. 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, Tomáš Csáky
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Anikó Nagyová, člen: Štefan Méri
Hlasovaním za : 5, proti : 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová
overovatelia: Gabriel Aranyossy, Peter Tóth
Hlasovaním za : 5, proti: 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený
4. Schválenie čerpania rozpočtu za II.Q.2018
Dňa 19.07.2018 bola odovzdaná účtovná závierka za II.Q.2018 na Ministerstvo financií SR
cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 269 901,45 € a výdavky celkovo vo výške
250 077,05€.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, správa bola schválená

5. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2018
Pán starosta predkladal návrh úpravy rozpočtu na rok 2018. Vzhľadom na potrebné
poţiadavky v jednotlivých poloţkách a podpoloţkách v príjmovej i výdavkovej časti
schváleného rozpočtu, je nevyhnutné vykonať korekcie a to formou Úpravy rozpočtovaných
finančných prostriedkov. ( doklad priloţený ).
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Török preštudoval návrh úpravy rozpočtu 2018, na základe
predloţeného materiálu vypracoval stanovisko k úprave, kde navrhol vykonať úpravu
rozpočtu. (doklad priloţený).
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
6. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na kanalizáciu obce
Ministerstvo ţivotného prostredia SR vyhlásil výzvu na budovanie kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd. O dotáciu sa môţu uchádzať obce do 2000 obyvateľov. Pán starosta preto
navrhoval vypracovať ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Lúč na Ostrove
Kanalizácia splašková.
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania vykoná SQM s.r.o. ako aj vypracovanie
ţiadosti.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
7. Žiadosť občanov František Varga a manželka Mária Vargová o kúpu pozemku
v kat. území Veľká Lúč
František Varga a manţelka Mária Vargová, rodená Fegyveresová bytom Veľká Lúč č.139
podali ţiadosť o kúpu časti pozemku v kat. území Veľká Lúč parc. KN-E 16/102.
OZ stanovilo predajnú cenu 6,00 EUR za m2 po vypracovaní geometrického plánu .
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
8. Žiadosť István Kamila o kúpu pozemku v kat. území Veľká Lúč
Kamil István a manţelka Csilla Istvánová, rodená Pereczová bytom Veľká Lúč č.25 podali
ţiadosť o kúpu časti pozemku v kat. území Veľká Lúč parc. KN-E 16/102.
OZ stanovilo predajnú cenu 6,00 EUR za m2 po vypracovaní geometrického plánu .
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
9. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na rozšírenie verejného vodovodu v kat. území
Veľká Lúč
Pán starosta predkladal návrh na podanie ţiadosti o dotáciu na rozšírenie verejného vodovodu
v kat. území Veľká Lúč č. parcely 149/1 registra „E“.
Rozšírenie verejného vodovodu pozostáva z umiestnenia vodovodného radu z PVC O 90/4,3
dĺţky 211 m a z umiestnenie 16 ks vodovodných prípojok rPE O32/3,4 dĺţky celkom 44 m.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
10. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na projekt Europe for Citizens
Pán starosta predkladal návrh na podanie ţiadosti o dotáciu z Európskej únie v rámci
programu Europ for Citizens. Finančné prostriedky z dotácie obec by vyuţívala na
usporiadanie medzinárodného stretnutia na Deň detí a otcov.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.

11. Schválenie podpísania zmluvy na rozšírenie Územného plánu obce
Pán starosta predkladal návrh na rozšírenie územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán
obce Lúč na Ostrove“. Rozšírenie je potrebné kvôli vytvoreniu stavebných pozemkov
v budúcnosti.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
12. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na opatrovateľskú službu
Pán starosta oboznámil členom OZ s moţnosťou podania ţiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
SR, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje.
Obec v rámci projektu bude poskytovať domácu opatrovateľskú sluţbu pribliţne pre šesť
klientov na celý týţdenný pracovný úväzok.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
13.Určenie volebného obvodu, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a pracovného
úväzku starostu obce pre volieb do orgánov samosprávy obcí
Predseda národnej rady SR vyhlásil dátum Volieb do orgánov samosprávy obcí, určil deň ich
konania na sobotu 10. novembra 2018.
OZ určilo, ţe obecné zastupiteľstvo v obci Lúč na Ostrove bude mať celkom 7 poslancov,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Bude utvorených 2 volebných okrskov, volebná miestnosť pre volebný okrsok číslo 1. bude
v budove Materskej školy , Veľká Lúč č.126 a pre volebný okrsok číslo 2. bude v budove
Spoločenského domu , Malá Lúč č.20. OZ ďalej určilo, ţe starosta obce bude vykonávať
svoju funkciu v plnom t.j. 100 % pracovnom úväzku.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený
14. Všeobecné informácie
V rámci všeobecných informácií pán starosta oboznámil členom OZ, ţe kvôli nepriaznivému
počasiu 21. júla bolo potrebné prerušiť obecný deň, preto navrhuje usporiadať 8-ho septembra
akciu Rozlúčka s letom.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený

15. Diskusia
Nakoľko všetky programové body členovia OZ prerokovali do diskusie sa nehlásil nikto.
16. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú, aby predniesla
uznesení.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdrţali sa : 0, návrh bol schválený

návrh

UZNESENIE č.27/2018/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov,
a program zasadnutia.

UZNESENIE č.28/2018/OZ
OZ berie na vedomie schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za II.Q.2018 podľa Finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
UZNESENIE č. 29/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018.
UZNESENIE č.30/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu 2018.
UZNESENIE č.31/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje vypracovanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt Lúč na Ostrove Kanalizácia splašková, ako aj zabezpečenie procesu verejného
obstarávania a vypracovanie ţiadosti spoločnosťou SQM s.r.o.
UZNESENIE č.32/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje predaj časť pozemku pre občanov František Varga
a manţelka Mária Vargová, rodená Fegyveresová bytom Veľká Lúč č.139 v kat. území Veľká
Lúč parc. KN-E 16/102 po vypracovaní geometrického plánu za 6,-€/m2.
UZNESENIE č.33/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje predaj časť pozemku pre občanov Kamil István a manţelka
Csilla Istvánová, rodená Pereczová bytom Veľká Lúč č.25 v kat. území Veľká Lúč parc. KNE 16/102 po vypracovaní geometrického plánu za 6,-€/m2.
UZNESENIE č.34/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje podanie ţiadosti o dotáciu na Ministerstvo ţivotného
prostredia SR na rozšírenie verejného vodovodu v kat. území Veľká Lúč č. parcely 149/1
registra „E“.
UZNESENIE č.35/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje podanie ţiadosti o dotáciu z Európskej únie
programu Europ for Citizens.

v rámci

UZNESENIE č.36/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje rozšírenie územnoplánovacej dokumentácie „ Územný plán
obce Lúč na Ostrove“.
UZNESENIE č.37/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje podania ţiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na
poskytovanie domácej opatrovateľskej sluţby.
UZNESENIE č.38/2018/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje ţe, obecné zastupiteľstvo v obci Lúč na Ostrove bude mať
celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú
obec.
Bude utvorených 2 volebných okrskov, volebná miestnosť pre volebný okrsok číslo 1. bude
v budove Materskej školy , Veľká Lúč č.126 a pre volebný okrsok číslo 2. bude v budove

Spoločenského domu , Malá Lúč č.20. OZ ďalej určilo, ţe starosta obce bude vykonávať
svoju funkciu v plnom t.j. 100 % pracovnom úväzku.

14. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť
a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove, dňa 14.08.2018

Overovatelia:

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

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

...............................................
Mgr. Ladislav Kiss, starosta obce

