Obecné zastupiteľstvo v Lúčnici nad Žitavou
Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lúčnici nad Žitavou
konaného dňa 9 .12.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní :

Podľa prezenčnej listiny

Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ 16.9.2015 a 4.11.2015
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Návrh VZN obce Lúčnica nad Žitavou , ktorým sa zrušuje VZN obce Lúčnica nad
Žitavou č.1/2015 o parkovaní na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
6. Návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad na r. 2016, úprava
poplatkov za hrobové miesta a služby
7. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018, stanovisko HK
8. Úprava rozpočtu obce na r. 2015
9. Návrh termínov zasadnutia zastupiteľstva na r. 2016
10. Návrh na vyradenie majetku inventarizačnou komisiou
11. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2015
12. Návrh na zrušenie nedobytných pohľadávok neznámych dlžníkov
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

K bodu číslo 1,2
Starosta obce p.RNDr. I.Michna privítal všetkých prítomných . OZ je za predložený
program. Určil overovateľov zápisnice : p.Ing. Ľ.Machatová a p.A.Maďarová. OZ berie na
vedomie. Návrh na schválenie a zloženie návrhovej komisie podal starosta obce : p.Ing. J. Machata
– predseda, p.I.Sádovská a p.M.Minár – členovia. OZ jednomyseľne za návrh.
K bodu číslo 3
HK p.Ing. J.Legát predložil OZ kontrolu plnenia uznesení zo 16.9.2015 a 4.11.2015/
príl.č.1/. Informoval o probléme s A.G.Starosta obce informoval o oslovení investorov na výstavbu
bytových domov Staves Vráble,HAMY Nitra, P4Y Levice – nemajú záujem z dôvodu veľkej finančnej
náročnosti. Stavmex Komjatice reagoval na ponuku kladne, avšak ako prioritu uviedol výstavbu
drevodomov. Firma Mosapo má záujem o výstavbu nájomných bytov. OZ berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
K bodu číslo 4
HK obce predložil na schválenie OZ plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 / príl.č. 2 /.
Plán bol zverejnený na web. stránke obce a vývesnej tabuly. OZ jednomyseľne schvaľuje.
K bodu číslo 5
Poslanci OZ obdržali pracovný materiál návrh VZN obce Lúčnica nad Žitavou , ktorým sa

zrušuje VZN obce Lúčnica nad Žitavou č.1/2015 o parkovaní na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách / príl.č. 3 /.p.Ing.J.Machata navrhuje osloviť prokurátora , aby poradil
ako má obec postupovať pri riešení problematiky s parkovaním vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách.
p.Ing.P.Valent – ako bude obec postupovať a riešiť parkovanie p.A.G. po zrušení VZN, problém
chovu psov v jej rod. dome. Starosta obce odporúča , aby aj p. Ing. P.Valent vyvinul aktivitu
smerom riešenia ich súkromného problému na súdne inštitúcie,políciu, veterinárnu správu, slobodu
zvierat. Obec opakovane zasiela výzvy, upozornenia menovanej, avšak po väčšine buď nepreberie
zásielku, alebo nereaguje.HK navštívi MsÚ vo Vrábľoch – spoločný stavebný úrad, kde prednesie
svoju požiadavku ohľadne tejto veci. OZ jednomyseľne za zrušenie VZN 1/2015.
K bodu číslo 6
Pracovný materiál , návrh na úpravu rozpočtu 3/2015 na r. 2015/ príl.č.4 / podrobnejšie
vysvetlila p.H.Somorová a predložila ešte posledné potrebné úpravy/ kamerový systém –
kofinancovanie / a financie na zníženie energetickej náročnosti na MŠ. OZ jednomyseľne za
preložený návrh spolu so zapracovaním ešte potrebných finančných úprav.
K bodu číslo 7
Návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad na r. 2016 / príl.č. 5 /,
úprava poplatkov za hrobové miesta a služby / príl č. 6 /. Predsedkyňa finančnej komisie p. Ing. Ľ.
Machatová - úprava daní bola naposledy v r. 2006, navrhuje zvýšenie dane o 20%. Poplatky za
hrobové miesta a služby sa len zaokrúhlia na celé čiastky. Starosta obce – doplňujúci návrh
v článku 10, nakladanie s odpadmi sa pridáva poplatok za drobný stavebný odpad 0,16 € /kg. p.
Ing. P.Valent – navrhuje zrušiť poplatok za verejné priestranstvo za parkovanie mot. vozidiel. OZ
proti návrhu na zrušenie poplatku jednomyseľne.
OZ jednomyseľne za návrh VZN o dani z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad na r.
2016, úprava poplatkov za hrobové miesta a služby v zmysle predloženého návrhu a dopracovaných
pripomienok .OZ jednomyseľne za návrh rozpočtu na r. 2016 v zmysle preloženého návrhu
s doplňujúcimi pripomienkami. OZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018.
K bodu číslo 8
Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018, stanovisko HK / príl.č.7/. Predsedkyňa finančnej
komisie prečítala stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie, po úprave formálnej stránke rozpočtu
p. H.Somorovou úpravou položiek z dôvodu krátkodobého úveru, doporučuje komisia prijať
navrhovaný rozpočet na r. 2016 – 2018 / príl.č. 8/. HK prečítal stanovisko HK k navrhovanému
rozpočtu a doporučuje ho OZ prijať / príl.č. 9/. Starosta obce informoval o pripravovaných
investičných akciách, dobudovaní kanalizácie, dobudovanie chodníkov.OZ jednomyseľne za návrh
rozpočtu na r. 2016 v zmysle preloženého návrhu s doplňujúcimi pripomienkami. OZ berie na
vedomie návrh rozpočtu na roky 2017 – 2018.
K bodu číslo 9
Starosta obce predniesol návrh termínov na zasadnutia OZ v r. 2016 :
16.3.2016,15.6.2015,14.9.2016,14.12.2016 o 17,00 hod. Október/november
- verejné
zhromaždenia. V prípade potreby budú zvolané mimoriadne zasadnutia OZ. OZ jednomyseľne za
navrhnuté termíny zasadnutí.
K bodu číslo 10
Návrh na vyradenie majetku IK / príl.č. 10/ Predsedkyňa inventarizačnej komisie
p.Ing.Ľ.Machatová navrhuje vyradenie majetku v zmysle predloženého návrhu. HK je za vyradenie
a následnú likvidáciu vyradeného majetku. OZ jednomyseľne za návrh.

K bodu číslo 11
Starosta obce navrhuje odmenu HK obce p. Ing.J.Legátovi za rok 2015 vo výške 200,-€, t.j. 5.5
%.OZ jednomyseľne za návrh.
K bodu číslo 12
Návrh na zrušenie nedobytných daňových pohľadávok / príl.č. 11/. HK – podal riešenie
dlhotrvajúceho problému na základe stretnutia HK a právnej porady .Dlžníci , ktorí majú neznámi
pobyt alebo sú v ťažkej finančnej situácie, boli vyzvaní na zaplatení, tým sa splnila podmienka
nepremlčanosti pohľadávky na 10 rokov. Následne bola zvererejnená výzva formou verejnej
vyhlášky na úradnej tabuly dňa 5.10.2015 , zvesená 20.10.2015. Dlžná čiastka vo výške 1.788,59 €
bude stále vedená v pomocnej evidencii. OZ jednomyseľne za návrh ako bol predložený.
K bodu číslo 13
*
p.H.Somorová informovala prítomných o aktuálnom finančnom stave / príl.č.12/
*
starosta obce – 18.12.2015 bude na OcÚ prebiehať vianočná kvapka krvi v spolupráci
s NTS Nitra, následne večer toho istého dňa pozýva všetkých na vianočný koncert speváckej
skupiny FS Lúčnica o 18,00 hod. v rím. – kat. kostole v Lúčnici nad Žitavou Dňa 6.1.2016 bude
trojkráľový punč s kultúrnym programom pre kostolom
*
p.P.Vojteková – ako budú v budúcnosti riešené chodníky nové ako i staré - údržba. Meranie
rýchlosti na MK, prechody pre chodcov.
*
Starosta obce – uvedenú problematiku chodníkov budeme riešiť z externých zdrojov RZ MAS
alebo z rozvoja vidieka, z vlastných prostriedkov nemôžeme takúto akciu financovať. Prechod pre
chodcov musí podať občan na dopravný inšpektorát, obec následne podá stanovisko k uvedenej
problematike. Rýchlosť mot. vozidiel – policajné hliadky sú tu dosť často, aj merajú rýchlosť, tak
isto dychové skúšky. Ak má o to občianka ešte väčší záujem, môže požiadať najbližšie OZ PZ
o väčší počet hliadok.
K bodu číslo 14
Predseda návrhovej komisie p. Ing. J.Machata
jednomyseľne za návrh.

predniesol návrh na uznesenie. OZ

K bodu číslo 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala.: A.Rapková

RNDr. Ivan Michna
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
p.Ing.Ľ.Machatová

p. A.Maďarová

