Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 06.06.2016
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zámenná zmluva medzi Obcou Lúč na Ostrove a Tibor Mészáros
Zámenná zmluva medzi Obcou Lúč na Ostrove a Mária Molnárová
Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Lúč na Ostrove pri
zadávaní civilných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže
6. Diskusia
7. Návrh uznesení
8. 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. Neprítomní boli Ildikó Martonová a Gabriel
Aranyossy.
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Návrhová komisia: predseda: Tomáš Csáky, zapisovateľka: Terézia Mészárosová,
overovatelia: Anikó Nagyová, Zoltán Balogh
Hlasovaním za :5, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
3. Zámenná zmluva medzi Obcou Lúč na Ostrove a Tibor Mészáros
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámennú zmluvu medzi Obcou Lúč na Ostrove
a Tiborom Mészárosom trv. bytom Lúč na Ostrove, Veľká Lúč č. 106. Obec Lúč na
Ostrove má záujem na získaní pozemku od Tibora Mészárosa , nakoľko sa na pozemku
KN-C parc. č.124/1, v kat. úz.: Veľká Lúč, záhrada vo výmere 565 m2 vytvorená na
základe Geometrického plánu č. 33472602-91/16 vyhotoveného Ing. Imrichom
Kovácsom zo dňa 10.05.2016 v podiele ½ má byť postavená miestna komunikácia vo
vlastníctve Obce ktorá je potrebná pre ďalší rozvoj obce v súlade s územným plánom.
Obec Lúč na Ostrove dáva do zámennej zmluvy parcelu KN-C č. 127/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 565 m2, zapísané na LV č. 298, kat. úz.: Veľká Lúč
v podiele ½.
Hlasovaním za :5, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.

4. Zámenná zmluva medzi Obcou Lúč na Ostrove a Mária Molnárová
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámennú zmluvu medzi Obcou Lúč na Ostrove
a Máriou Molnárovou, trv. bytom Dunajská Streda, Jilemnického 233/21. Obec Lúč na
Ostrove má záujem na získaní pozemku od Márie Molnárovej, nakoľko sa na pozemku
KN-C parc. č.124/1, v kat. úz.: Veľká Lúč, záhrada vo výmere 565 m2 vytvorená na
základe Geometrického plánu č. 33472602-91/16 vyhotoveného Ing. Imrichom
Kovácsom zo dňa 10.05.2016 v podiele ½ má byť postavená miestna komunikácia vo
vlastníctve Obce ktorá je potrebná pre ďalší rozvoj obce v súlade s územným plánom.
Obec Lúč na Ostrove dáva do zámennej zmluvy parcelu KN-C č. 127/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 565 m2, zapísané na LV č. 298, kat. úz.: Veľká Lúč
v podiele ½. Nakoľko na celý majetok je vypísaný konkurz, zámennú zmluvu bude
podpísať miesto Márie Molnárovej správca.
Hlasovaním za :5, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
5. Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Lúč na Ostrove pri
zadávaní civilných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru,
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže
Pán starosta oboznámil členov obecného zastupiteľstva so Smernicou starostu číslo
1/2016, nakoľko v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov mal vydávať starosta obce , ako štatutárny zástupca
verejného obstarávateľa obce Lúč na Ostrove smernicu ktorá bližšie oboznamuje
s pojmami vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri aplikácii zákona o VO, a to
najmä pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín,
uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, pri zadávaní podlimitných zákaziek
na tovary, stavebné práce a služby s využitím a bez využitia elektronického trhoviska
a zadáva konkrétnu zodpovednosť pri obstarávaní zákaziek. Smernica starostu číslo
1/2016 v prílohe.
Hlasovaním za :5, proti : 0, zdržali sa : 0, smernica bola schválená.

6. Diskusia - Behom rokovania boli prediskutované všetky programové body.
7.Návrh uznesení - Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Tomáša Csákyho
aby predniesol návrh uznesení.
Hlasovaním za 5, proti: 0, zdržali sa: 0 uznesenia boli jednohlasne schválené.

UZNESENIA
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 06.06.2016

UZNESENIE č.27/2016/OZ
OZ prerokovalo a schvaľuje zámennú zmluvu medzi Obcou Lúč na Ostrove a Tibor Mészáros,
trvale bytom Veľká Lúč 106, 930 03 Lúč na Ostrove, pričom:
- Účastník č. 1 - Obec Lúč na Ostrove dáva do zámennej zmluvy parcelu KN-C č. 127/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 565 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 298, katastrálne územie: Veľká
Lúč, obec: Lúč na Ostrove, okres: Dunajská Streda v podiele 1/2,
- Účastník č. 2 - Tibor Mészáros dáva do zámennej zmluvy KN-C č. 124/1, záhrada vo výmere 565 m2
vytvorená na základe Geometrického plánu č. 33472602-91/16 vyhotoveného Ing. Imrichom
Kovácsom zo dňa 10.05.2016 v podiele 1/2,
- Zámenná zmluva sa uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. Obec Lúč na Ostrove má záujem na získaní pozemku od
Tibora Mészárosa, nakoľko sa na pozemku má byť postavená miestna komunikácia vo vlastníctve
Obce, ktorá je potrebná pre ďalší rozvoj obce, v súlade s územným plánom Obce,
- Zámenná zmluva a toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
UZNESENIE č.28/2016/OZ

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje zámennú zmluvu medzi Obcou Lúč na
Ostrove a Máriou Molnárovou, trv. bytom Dunajská Streda, Jilemnického 233/21, 929 01
Dunajská Streda, pričom:
- Účastník č. 1 - Obec Lúč na Ostrove dáva do zámennej zmluvy parcelu KN-C č. 127/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 565 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 298, katastrálne územie: Veľká
Lúč, obec: Lúč na Ostrove, okres: Dunajská Streda v podiele 1/2,
- Účastník č. 2 – Mária Molnárová dáva do zámennej zmluvy KN-C č. 124/1, záhrada vo výmere 565
m2 vytvorená na základe Geometrického plánu č. 33472602-91/16 vyhotoveného Ing. Imrichom
Kovácsom zo dňa 10.05.2016 v podiele 1/2,
- Zámenná zmluva sa uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. Obec Lúč na Ostrove má záujem na získaní pozemku od
Márie Molnárovej nakoľko sa na pozemku má byť postavená miestna komunikácia vo vlastníctve
Obce, ktorá je potrebná pre ďalší rozvoj obce, v súlade s územným plánom Obce,
- Zámenná zmluva a toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov

UZNESENIE č.29 /2016/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie, osobu zapisovateľa a overovateľov.

UZNESENIE č.30/2016/OZ
OZ schvaľuje „Smernicu starostu č.1/2016“ upravujúca postup verejného obstarávateľa
obce Lúč na Ostrove pri
zadávaní civilných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
a súťaže
8.Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na
rokovaní a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené.

V Lúči na Ostrove dňa 06.06.2016

Overovatelia: ...................................
Anikó Nagyová

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

Starosta obce: ..........................................
Mgr. Ladislav Kiss

