Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 21.10.2015
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 III.Q.2015
5. Prerokovanie a doplnenie prevádzkového poriadku miestnych cintorínov.
6. Prerokovanie možnosti investície pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú Veľká Lúč .
7. Schválenie určenia nového pracovníka na vykonávanie overovania podpisov
a listín.
8. Všeobecné informácie ( Deň seniorov, Deň Mikuláša, Adventný trh, aktuálne
dotácie, prevádzkové náklady bytového domu vo Veľkej Lúči, parkovisko pri bytovke
v Malej Lúči)
9. Diskusia
10. Návrh uznesení
11. Záver
1. Zahájenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Pán starosta
konštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú všetci poslanci, teda OZ je uznášaniaschopné.
Ospravedlnený bol: Ing. Jozef Török hlavný kontrolór.
2. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Anikó Nagyová, členovia: Zoltán Balogh, Štefan Méri
Hlasovaním za : 7, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: IldikóMartonová, Aranyossy Gabriel
Hlasovaním za : 7, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
4. Správa o čerpanie rozpočtu za III.Q.2015
Dňa 20.10.2015 bola odovzdaná účtovná závierka za III.Q.2015 na Ministerstvo
financií SR cez rozpočtový informačný systém samosprávy.
Obec dosiahla príjmy celkovo vo výške 332 297,74 € a výdavky celkovo vo výške
329 540,25 €. Bežné príjmy boli splnené na 108 %, a bežné výdavky na 78%.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, správa bola schválená.

5. Prerokovanie a doplnenie prevádzkového poriadku miestnych cintorínov.
Pán starosta oboznámil členov OZ s problematikou v cintorínoch pri vybudovaní
nových pomníkov. Treba doplniť prevádzkový poriadok pohrebiska s presnými
údajmi o rozmeroch pomníkov a o vzdialenosti medzi pomníkmi. Pri prvom kontakte
s príbuznými zosnulého odovzdať vytlačený výkres s rozmermi.
OZ poveruje pána starostu o doplnenie prevádzkového poriadku pohrebiska.
Hlasovaním: za 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
6. Prerokovanie možností investície pozemkov vo vlastníctve obce v k.ú. Veľká Lúč
Pán starostaoznámil členom OZ, že pozemky vo vlastníctve obce v k.ú. Veľká Lúč,
čo toho času užívajú obyvatelia obce ako záhradu, neprejavovali záujem kúpiť
obyvatelia, písomne odpovedali na ponuku len traja. Pre obec by bolo hospodárne, ak
predá pozemky investorovi ako celok.Pán starosta navrhol vyhlásenie obchodnej
verejnej súťaže na kúpu pozemkov ako celok, a komisia pre vyhodnotenie ponúk by
pozostávala z členov OZ. Súťažný návrh je možné podať len na odkúpenie pozemkov
v celosti, minimálna cena pozemkov je stanovená znaleckým posudkom.
Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 2 ( IldikóMartonová, Tomáš Csáky)
7. Schválenie určenia osoby na vykonávanie overovania podpisov a listín.
Pán starosta oznámil členom, že zamestnankyňa školského klubu Bc. Nikoleta
Mészárosová kvôli zrušeniu školy bola preradená na obecný úrad. Medzi jej pracovné
úlohy by patrila aj overovanie podpisov a listín.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0, návrh bol schválený.
8. Všeobecné informácie
- 6.novembra 2015 Deň seniorov, s kultúrnym programom , vystúpenie Kataríny
Kollárovej a Juraja Derzsiho, rozdávanie darčekov
- 5.decembra 2015 Deň Mikuláša, ako vlani Mikuláš kočom navštívi deti v obci a
rozdáva balíčky
- 12.decembra 2015 Adventný trh - spolu so zabíjačkou a predajom- kultúrny
program vystúpením detí z MŠ, divadelného súboru Kuttyomfitty, Simony
AmbrusovejLelkesovej.
- Parkovisko - spevnené plochy pri bytovom dome v Malej Lúči treba oceniť,
nakoľko pri výstavbe boli prevedené za symbolickú cenu 100,-€, ale do
účtovníctva do inventára treba zaradiť za reálnu cenu. Návrh je 20 000,-€.
- Aktuálne dotácie: Sanácia nelegálnej skládky v sume 34 140,-€
z Environmentálneho fondu.
- Protipovodňový balík pre DHZ – bol aj vyskúšaný počas návalových dažďoch.
- Pripravuje sa nová webová stránka obce – modernizovaná, aktualizovaná
- Prevádzkové náklady bytového domu vo Veľkej Lúči - výroba teplej vody nie je
vyfakturovaná, nakoľko nie je namontovaný merač.

9. Diskusia

V diskusii vystúpil člen OZ Tomáš Csáky, aby okraj cesty, prípadne chodník pred
cintorínom by bolo potrebné vyčistiť.

10. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Anikó Nagyovú, aby predniesla
návrh uznesení.
Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený
Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 21.10.2015
UZNESENIE č. 49/2015/OZ
OZ schvaľuje programové body rokovania OZ, vymenovanie členov návrhovej komisie,
vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov.
UZNESENIE č.50/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje správu o čerpaní rozpočtu za III.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.51/2015/OZ
OZ berie na vedomie a poveruje starostu obce vypracovaním doplnenia prevádzkového
poriadku cintorínov.
UZNESENIE č.52/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu pozemkov
vo vlastníctve obce v kat. území Veľká Lúč, komisia pozostáva z členov OZ. Súťažný návrh
je možné podať len na odkúpenie pozemkov v celosti, minimálna kúpna cena za pozemok je
stanovený znaleckým posudkom.
UZNESENIE č.53/2015/OZ
OZ berie na vedomie a schvaľuje určenie osoby na vykonávanie overovania podpisov a listín,
zamestnankyňa obecného úradu Bc. Nikoleta Mészárosová.
UZNESENIE č.54/2015/OZ
OZ berie na vedomie všeobecné informácie.

11. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove, dňa 21.10.2015
Overovatelia:

...................................................
IldikóMartonová

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

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

