Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Lúč na Ostrove konaného dňa 06.01.2015
v zasadačke obecného úradu

Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015
5. Schválenie Programu rozvoja bývania obce Lúč na Ostrove
6. Schválenie VZN obce Lúč na Ostrove č.1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
pre občanov- Bytový dom s 12 BJ s technickou vybavenosťou
7. Diskusia
8. Návrh uznesení
9. 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. Ospravedlnený bol: Ildikó Martonová.
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Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia:
predseda: Zoltán Balogh, členovia: Anikó Nagyová, Gabriel Aranyossy
Hlasovaním za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
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Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zapisovateľka : Andrea Nagyová overovatelia: Tomáš Csáky, Štefan Méri.
Hlasovaním za : 6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený.
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Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2015
Pán starosta predkladal obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2015. Celkové
rozpočtové príjmy na rok 2015 sú plánované vo výške 898 495 Eur, kapitálové príjmy
sú rozpočtované vo výške 221 700 Eur. Celková čiastka rozpočtovaných bežných
výdavkov je stanovená na sumu 297 580 Eur, kapitálové výdavky 577 160 Eur.
Celkové rozpočtové výdavky sú plánované vo výške 895 308 Eur.

Viacročný rozpočet na roky 2016-2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú
záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovateľ sa spresňujú v ďalších
rozpočtových rokoch.
Hlavný kontrolór obce na základe odborného stanoviska odporúča obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. (dokument priložený).
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.
5. Schválenie programu rozvoja bývania obce Lúč na Ostrove
Pán starosta predkladal obecnému zastupiteľstvu Program rozvoja bývania obce Lúč
na Ostrove, ktorý je strednodobý strategický dokument a vytvára predpoklad pre
plánovitý rozvoj bývania v obci. Program rozvoja bývania je dokumentom pre potreby
samosprávy, ktorý sa požaduje v zmysle §4 ods3. písm. j) zákona č.369/1900 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. ( Dokument priložený.)
Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.
6. Schválenie VZN obce Lúč na Ostrove č.1/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi
pre občanov – Bytový dom s 12 BJ s technickou vybavenosťou.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok prijímanie
žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov financovaných z dotácie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, z úveru Štátneho fondu rozvoja
bývania SR a vlastných zdrojov obce a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich
prenájmu. ( dokument priložený).
Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržali sa: 0, návrh bol schválený.
7. Diskusia
V rámci diskusie ako prvý sa prihlásil poslanec OZ Peter Tóth, poznamenal že
chodníky a a parky v obci by potrebovali väčšiu údržbu a možnosť vybudovania
detského ihriska vedľa futbalového ihriska. Pán starosta v odpovedi vysvetlil, že kým
v obci nebude vybudovaná kanalizácia nie je hospodárne opraviť chodníky, lebo budú
v rámci výstavby poškodené, údržba parkov je plánovaná a na vybudovania detského
ihriska je možnosť podania žiadosti o dotáciu.
Ako druhý vystúpil poslanec OZ Tomáš Csáky a poznamenal, že v parku vo Veľkej
Lúči by bolo dobré upraviť priechod pre chodcov.
8. Návrh uznesení
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Zoltána Balogha, aby predniesol
návrh uznesení.
Hlasovaním za :6, proti: 0, zdržali sa : 0, návrh bol schválený

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lúči na Ostrove konaného dňa 06.01.2015
UZNESENIE č. 1/2015/OZ
OZ schvaľuje programové body rokovania OZ.
UZNESENIE č. 2/2015/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie členov návrhovej komisie.
UZNESENIE č.3/2015/OZ
OZ schvaľuje vymenovanie osobu zapisovateľa a overovateľov.
UZNESENIE č.4/2015/OZ
OZ schvaľuje podľa odborného stanoviska hlavného kontrolóra rozpočet obce na rok 2015
a berie na vedomie viacročný rozpočet na obdobie 2016-2017.
UZNESENIE č.5/2015/OZ
OZ schvaľuje Program rozvoja bývania obce Lúč na Ostrove.
UZNESENIE č.6/2015/OZ
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúč na Ostrove č.1/2015 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov – Bytový dom s 12 BJ s technickou vybavenosťou.

9. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným za
účasť a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.
V Lúči na Ostrove, dňa 06.01.2015
Overovatelia:

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

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

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

