Zápisnica
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lúčine konaného dňa 13.5.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných a prečítal návrh programu,
ktorý bol bez pripomienok schválený.

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Oboznámenie o aktuálnom dianí
Záverečný účet, výročná správa
Voľba obecného kontrolóra
Príprava hostiny 2017
Diskusia
Záver

Rokovanie:
K bodu č. 2:
Na podnet poslankyne Martiny Jenčovej bol podaný návrh na upratanie okolia ciest mimo obce –
smer na Tuhrinu, príp. Červenicu. Toto sa vykoná v spolupráci so susednými obcami a starostami.
Tiež bol podaný podnet na vymaľovanie a rekonštrukciu WC na obecnom úrade.
Treba vykonávať osvetu v oblasti nakladania s odpadmi – separovať!!! Pracovníci VPP budú chodiť
kontrolovať, či sedia počty vyvezených KUKA nádob s realitou.
Je nutné urgovať poľovníkov, aby spravili poriadok s líškami, ktoré škodia na hydine.
Proces schvaľovania verejno-súkromných partnerstiev – miestnych akčných skupín – sa začína
odznova, je nutné opätovane schváliť zaradenie obce do MAS OPAL.
K bodu č. 3:
Prednesená bola správa o hospodárení obce, príjmoch a výdavkoch. Prečítaný bol Záverečný účet,
Výročná správa a Stanovisko hlavného kontrolóra.
K bodu č. 4:
Za obecného kontrolóra sa prihlásil jediný kandidát – doterajší kontrolór Bc. Ondrej Pačay.
V hlasovaní získal plnú podporu a dôveru OZ a starostu.

Prednesená bola správa o hospodárení obce, príjmoch a výdavkoch. Na základe takejto analýzy bol
rozpočet na rok 2017 schválený nasledovne: príjmy = 30 000 €, výdavky = 30 000€.
K bodu č. 5:
Na dôstojnú prezentáciu a výzdobu obce pri jej výročí je nutné:
-

Dať vyrobiť obecnú vlajku
Upratať areál OcÚ
Dať vyrobiť: prezentová taška, hrnčeky, kľúčenky, perá, publikáciu
Program na Hostinu:
o hudba: Krešňata, Tuhrinčanka, Ňachajovci
o výčap
o zabezpečiť fotografovanie
o guláš (objednať kuchára)
o Detský program
o obsluha

K bodu č. 7: Uznesenia a záver
Uznesenie č. 3/2017:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce, celoročné hospodárenie bez výhrad
a Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Lúčina za rok 2016.
Uznesenie č. 4/2017:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 9 913,14 EUR.
Uznesenie č. 5/2017:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schvaľuje zaradenie obce do územia pôsobnosti verejnosúkromného partnerstva MAS OPAL.

V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a OZ ukončil.
d. a. h.
Overovateľ zápisnice:

Starosta obce: Mgr. Roman Chovanec

Prezenčná listina
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.8.2016 v Lúčine.

Prítomní:
P.č.

Meno a priezvisko
1)
2)
3)
4)

Mgr. Roman Chovanec, starosta
Ladislav Gaľa, zástupca starostu
Mgr. Zuzana Nadzonová, poslankyňa
Martina Jenčová, poslankyňa

Podpis

