Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 20.07.2015
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 čerpanie rozpočtu za II.Q.2015
5. Prerokovanie a schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce na základe žiadosti
Gabriela Aranyossyho.
6. Prerokovanie a schválenie prenájmu ornej pôdy vo vlastníctve obce na základe
žiadosti Ervina Mészárosa.
7. Prerokovanie a schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce na základe žiadosti
Leopolda Tótha a manželky Márii Tóthovej.
8. Prerokovanie organizovania Obecného dňa.
9. Všeobecné informácie
10. Diskusia
11. Návrh uznesení
12. 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. Ospravedlnená bola: Ildikó Martonová, Anikó Nagyová, Peter Tóth,
Ing. Jozef Török hlavný kontrolór.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Zoltán Balogh, členovia: Gabriel Aranyossy
Hlasovaním za : 4, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: Tomáš Csáky, Štefan Méri
Hlasovaním za : 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
4. Správa o čerpanie rozpočtu za II.Q.2015
Dňa 14.07.2015 bola odovzdaná účtovná závierka za II.Q.2015 na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 218 045,35 € a výdavky celkovo vo výške
217 257,64 €. Bežné príjmy boli splnené na 50 %, a bežné výdavky na 25%.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.

5. Prerokovanie a schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce na základe
žiadosti Gabriela Aranyossyho.
Gabriel Aranyossy miestny občan podal žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Veľká
Lúč :
Parc.č. 143/2 vo výmere 26 m2
Parc.č. 143/3 vo výmere 24 m2
Parc.č. 318/24 vo výmere 22 m2
Parc.č. 318/11 vo výmere 57 m2 celkovo vo výmere 129 m2.
Po prerokovaní OZ schválilo predaj pozemkov za cenu 3,50 €/ m2.
Hlasovaním za:4, proti:0, zdržali sa hlasovania:0, návrh bol schválený.
6. Prerokovanie a schválenie prenájmu ornej pôdy vo vlastníctve obce na základe
žiadosti Ervina Mészárosa.
Miestny občan Ervin Mészáros podal žiadosť o prenájom ornej pôdy v 2/3 vlastníctve
obce v k.ú. Malá Lúč par.č.172 z dôvodu vykonávania poľnohospodárskej činnosti.
OZ prerokovalo a schválilo žiadosť, za nájomnú cenu 100,-€/ha ročne.
Hlasovaním za:4, proti:0, zdržali sa hlasovania:0, návrh bol schválený.
7. Prerokovanie a schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce na základe
žiadosti Leopolda Tótha a manželky Márii Tóthovej.
Miestni občania Leopold Tóth a manželka Mária Tóthová, rodená Nagyová podali
žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Malá Lúč:
parc.č. 244/7 vo výmere 402 m2
parc.č. 244/16 vo výmere 171 m2 celkovo vo výmere 573 m2.
Po prerokovaní OZ schválilo predaj pozemkov za cenu 3,50 € / m2.
Hlasovaním za:4, proti:0, zdržali sa hlasovania:0, návrh bol schválený.
8. Prerokovanie organizovania Obecného dňa.
Pán starosta oboznámil členov OZ s organizačnými otázkami Obecného dňa
konaného 15.augusta 2015. Od 1400 do 1700 bude súťaž vo varení leča, potom
nasledujú kultúrne programy: vystúpenie miestneho klubu dôchodcov, hudobné
vystúpenie skupiny „Zene az kell“ - Anita Vajasová, Nikolas Takács,
Zohra Dance - brušné tance, Skupina Pósfa, Krisztián Lentulay, skupina Royal
a tanečná zábava.
Hlasovaním za:4, proti:0, zdržali sa hlasovania:0, návrh bol schválený.
9. Všeobecné informácie
Pán starosta v rámci všeobecných informácií oznámil členom nasledovné skutočnosti:
 Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytol miestnemu Dobrovoľnému
hasičskému zboru dotáciu v sume 2000,-€ na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov
DHZ a odbornú prípravu členov DPO SR. Dotáciu treba vyčerpať do
31.08.2015.
 Obec sa zapojí do národného projektu - elektronizácia územnej samosprávy
Slovenska. Na základe zmluvy o pripojení k informačného systému Dátového
centra obcí a miest obec dostane do výpožičky zariadenia výpočtovej
techniky (3 PC, 1 notebook, 1 multifunkčnú tlačiareň). V rámci tohto
programu meníme aj informačný systém na URBIS.
 Trnavský samosprávny kraj poskytuje účelovú dotáciu v zmysle výzvy:

Podpora mládežníckych aktivít v roku 2015 – Deň detí v obci Lúč na
Ostrove v sume 200,- €
- Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2015 – Deň otcov –
futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou v sume 200,-€
- Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2015 – Rozlúčka s letom v sume
200,-€
- Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov –
Čajové popoludniu pre dôchodcov, invalidov a pre sociálne odkázaných
občanov v sume 200,-€
Úrad vlády SR poskytuje obci dotáciu z programu s názvom Kultúra
národnostných menšín 2015 v sume 500,- na projekt Vianočný koncert
a dobročinný adventný trh – Karácsonyi koncert és jótékonysági adventi
vásár.
Obec podala žiadosť o dotáciu na sanáciu nelegálnej skládky v kat. území
Veľká Lúč
Bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR na vybudovanie Kamerového
systému
Pán starosta oboznámil členov OZ problematikou s miestnou občiankou
Miroslavou Bromovou, ktorej a jej synom toho času obec poskytla náhradné
bývanie v spoločenskom dome v Malej Lúči. Obec požiadala aj súčinnosť
Úradu práce soc.vecí a rodiny v Dunajskej Strede, odbor sociálnej kurately,
oni navrhli podať žiadosť o umiestnenie do troch krízových centier
v Bratislave a v ktorej bude skôr voľná kapacita, tam by umiestnili menovanú
spoločne so synom.
Dostali sme rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
o vyradení zo siete škôl a školských zariadení SR dňom 31.08.2015
- Základnú školu s VJM
- Školský klub detí Základnej škole s VJM
- Školskú jedáleň pri Základnej škole s VJM
-









10. Diskusia
V rámci diskusie poslanci sa opýtali v akom štádiu riešenia je predaj pozemkov, ktoré sú
vo vlastníctve obce v k.ú. Veľká Lúč. Toho času uvedené pozemky používajú susediaci
obyvatelia ako záhradu. Na ponuku písomne reagovali traja občania z toho len plánoval
odkúpiť pozemok len jeden. Teraz obec hľadá investora, ktorý by odkúpil pozemky
v celistvosti.
11. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Zoltána Balogha, aby predniesol
návrh uznesení.
Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 20.07.2015
UZNESENIE č. 42/2015/OZ
OZ schvaľuje programové body rokovania OZ, vymenovanie členov návrhovej komisie,
vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov.
UZNESENIE č.43/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za II.Q.2015 podľa Finančného
výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
UZNESENIE č.44/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje predaj pozemku občanovi Gabriel Aranyossy v k.ú. Veľká
Lúč
Parc.č. 143/2 vo výmere 26 m2
Parc.č. 143/3 vo výmere 24 m2
Parc.č. 318/24 vo výmere 22 m2
Parc.č. 318/11 vo výmere 57 m2 celkovo vo výmere 129 m2 za cenu 3,50 €/ m2.
UZNESENIE č.45/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje prenájom ornej pôdy v 2/3 vlastníctve obce v k.ú. Malá Lúč
par.č.172 z dôvodu vykonávania poľnohospodárskej činnosti pre občana Ervina Mészárosa
za nájomnú cenu 100,-€/ha ročne.
UZNESENIE č.46/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje predaj pozemku pre občanov Leopold Tóth a manželka
Mária Tóthová v k.ú. Malá Lúč
parc.č. 244/7 vo výmere 402 m2
parc.č. 244/16 vo výmere 171 m2 celkovo vo výmere 573 m2 za cenu 3,50 € / m2.
UZNESENIE č.47/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje organizovanie a program Obecného dňa 15.augusta 2015.
UZNESENIE č.48/2015/OZ
OZ berie na vedomie všeobecné informácie.

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 20.07.2015

Overovatelia:

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

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

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

