Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke konaného
16.12.2021
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny / 2 poslanci ospravedlnení/
Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesenia.
3. Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
4. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022.
5. Schvaľovanie nízkouhlíkovej stratégie obce 2030.
6. Schvaľovanie- zámena pozemkov.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Schaľovanie uznesenia.
10. Záver.
1. Prítomných privítal a celé zasadnutie zastupiteľstvo viedol starosta obce Mgr. Juraj Jelok.
Po prečítaní programu dal zaň hlasovať
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Následne navrhol návrhovú komisiu : Jana Albertová a Ján Kružliak
Overovateľov zápisnice : JUDr. Ján Zdút Šťastný a Ján Kružliak
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

2. Kontrola uznesenia : Starosta obce informoval
a) o zaslaní žiadosti na OÚ Zvolen pozemkový a lesný odbor o riešení majiteľov
nepokosených záhrad, ktroí boli vyzvaní zo strany obce a neurobili tak. Zatiaľ je to v stave
riešenia.
b) o podaní žiadosti spoločnosti Bioplyn Budča s.r.o. o dodržiavaní stanovených podmienok
vývozu digestátu. Zástupcovia tejto spoločnosti žiadali o výnimky, tieto im však neboli dané.
c) o zaslaní informačného letáku do schránok občanov obce o zákaze spaľovania biologického
odpadu zo záhrad, pretože sa počas leta a jesene vyskytli takéto prípady.
3. Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.
Starosta obce ho zverejnil na stránke obce na pripomienkovanie: Návrhu VZN o nakladaní s
komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce.
Starosta hľadá firmu, ktorá by poskytla kontajner na šatstvo, čo sa mu však zatiaľ nepodarilo.
Takýchto firiem je na Slovensku málo. Občania však môžu šatstvo zaniesť osobne do charity.
Poslanci nemali k tomuto VZN žiadne pripomienky.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

4. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022.
Starosta obce ho zverejnil na stránke obce na pripomienkovanie: Návrh rozpočtu obce na
roky 2022 - 2024, v príjmovej a výdavkovej časti.
V budúcom roku chce riešiť aj vstup do cintorína. Cesta do cintorína sa bude robiť v jarných
mesiacoch. Mala by sa realizovať asfaltovanie cesty v cintoríne, aj pred domom smútku.
Okrem toho sa budú meniť aj dvere na dome smútku. Kameň na schodoch by sa nemenil, ale
by sa dal vyleštiť kamenárovi, pretože sú aj po mnohých rokoch v dobrom stave.
- Starosta by chcel doviesť na vodojem elektriku a celý systém zelektrizovať, ktorú chce
potiahnuť z vedľajšej budovy.
- obec potrebuje novú kosačku, stará kosačka už dosluhuje, často sa kazí, starosta ju však
nechce predať, ale ju spojazdniť, bude slúžiť ako záložná.
- starosta by chcel vydláždiť plochu za obchodom v altánku aj vedľa altánku. Na zrovnanú
plochu kúpiť plechovú garáž, ktorá bude slúžiť pre kosačky a materiál k ihrisku (sieť, stĺpy).
Pri vypracovávaní náhrhu sa vychádzalo z potrieb za rok 2021, rozpočet je vyrovnaný.
Nakoľko neprišli žiadne písomné pripomienky k návrhu rozpočtu kontrolórka obce
doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2022 a zobrať na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

5. Schvaľovanie nízkouhlíkovej stratégie obce 2030.
Starosta obce ju zverejnil na stránke obce na pripomienkovanie: Návrh nízkouhlíkovej
stratégie obce Ostrá Lúka 2030. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

6. Schvaľovanie- zámena pozemkov.
Starosta obce zverejnil na stránke obce: Návrh zámeny pozemkov medzi obcou a pani Vierou
Gajdošovou. Zámenná zmluva by sa realizovala medzi obecnou parcelou KN"C"193/5 o
výmere 49m2 vytvorenou geometrickým plánom číslo 45918279-261/2021 vyhotoveného Bc.
Jozefom Babiakom a parcelou KN"C" 196/13 o výmere 61m2 vo vlastníctve pani Viery
Gajdošovej. Pani Gajdošová má pozemok obce vo dvore a obec má jej pozemok v ceste.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

7. Rôzne .
a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 je doplnené aj o merače rýchlosti. Vždy sa vyskytnú nejaké
nepredvídané výdavky, je to vlastne aktualizácia rozpočtu 2021.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti :

0
b) Poslanci mali možnosť preštudovať si žiadosť od pána Milana Ďurčova bytom Kováčová k
zriadeniu elektromeru ako prípojného bodu na obecnej parcele KN"E" č. 601/111 v k.ú. Ostrá
Lúka. Je to na hranici pozemku. Cirkev mu tiež dala súhlasné stanovisko. Obec to nebude
nijako obmedzovať. Podmienku bude, aby elektromer nebránil odtokovým pomerom cestného
rigolu a bol umiestnený na hranici pozemku.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

c) Poslanci tak ako každý rok schválili celkovo 3 žiadosti o finančnú dotáciu na záujmové
vzdelávanie deti sumou 60 € na jedno dieťa a na školský rok 2021/2022.

CVČ Domino / 4 deti/, CVP Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen / 3 deti/a
INTEXCOM s.r.o. Zvolen / 2 deti/ Ak dieťa navštevuje 2 záujmové krúžky v rôznych
ustanovizniach suma sa delí medzi ne. Splu poslanci odsúhlasili sumu 540 €
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

d) Starosta obce informoval poslancov o účasti kronikárky obce Ing. Anny Holčíkovej na
školení kronikárov. Táto vedie kroniku už tretí rok. Je vedená podrobne.
e) Starosta informoval o zverejnení výzvy na triedenie komunálneho odpadu- zberný dbor.
Túto výzvu sme riešili už v roku 2018, žiaľ vtedy sa to nepodarilo, lebo nebolo v čas vydané
stavebné povolenie. V prípade schválenia bude zberný dvor za Ovčínom v smere na altánok.
Starosta chce využiť starý projekt, v ktorom bolo aj zakúpenie mechanizácie. Znova sa musí
robiť verejné obstarávanie. Keď budeme vedieť presnú sumu, bude potrebné schváliť našu
spoluúčasť.
f) Merače rýchlosti na začiatku obce už boli namontované. Na dolnom konci merač reaguje
neskoro. Starosta a pán Kružliak si myslia že to bude kvôli dopravnej značke, po novom
roku by ju chcel starosta posunúť, aby nezacláňala. P. Kružliak sa podujal, že bude dlhšie
sledovať tento problém.
g) Starosta obce informoval o postavení altánku za obchodom. V budúcom roku ho dokončia.
h) Starosta obce informoval o pripravovanej Cyklotrase Zvolen- Hronská Breznica. Pripravuje
sa projektová dokumntácia pre územné rozhodnutie.Úsek od cvičiska po chatovú oblasť
Gunda je na obecných parcelách a preto sa navrhuje aby bola v správe obce, ostatné úseky
budú v majetku BBSK.
i) Starosta obce informoval že obec bude rozdávať nástenné kalendáre s rozpisom zberu
odpadu a tiež žlté vrecia na odpad.
j) Vydané územné rozhodnutia : Areál horného kaštieľa, Rozšírenie NNK Pod ihriskom.
Územné rozhodnutie pre Chodník cez obec ešte nie je vydané.
8. Diskusia : Poslanci diskutovali priamo k bodom.
P. Jana Albertová poďakovala p. starostovi za organizáciu a priamu účasť na akcií Mikuláš.
Pretože už neboli ďalšie príspevky pán starosta ukončil diskusiu.
9. Schvaľovanie uznesenia č. 4/2021
Zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh uznesenia, poslanci nemali žiadne pripomienky.
ZA :

3

Zdržal sa : 0

Proti : 0

10. Ukončenie. Na záver poďakoval pán starosta všetkým zúčastnením a zaprial im pekné
Vianoce.

Zapísala : Jana Albertová

Dňa : 16.12.2021

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 16.12.2021.
Uznesenie č.4/2021.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o poslaní žiadosti na Okresný úrad Zvolen pozemkový a lesný
odbor, aby riešili majiteľov nepokosených záhrad, ktorí boli vyzvaný zo strany obce.
2. Informáciu o podaní žiadosti spoločnosti Bioplyn Budča. s.r.o. o dodržiavaní
stanovených podmienok vývozu digestátu.
3. Informáciu starostu, že bol zaslaný do schránok domácností informačný leták
o zákaze spaľovania biologického odpadu zo záhrad
4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 – 2024, v príjmovej a výdavkovej časti
6. Návrh Nízkouhlíkovej stratégie obce Ostrá Lúka - 2030
7. Návrh zámeny pozemkov medzi obcou Ostrá Lúka a pani Vierou Gajdošovou.
Zámenná zmluva by sa realizovala medzi obecnou parcelou KN“C“193/5 o výmere
49 m2 vytvorenou geometrickým plánom číslo 45918279-261/2021 vyhotoveného
Bc. Jozefom Babiakom a parcelou KN“C“ 196/13 o výmere 61 m2 vo vlastníctve pani
Viery Gajdošovej.
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021. Úprava rozpočtu 2021 vo výdavkovej
a v príjmovej časti, zreálnenie rozpočtu
9. Žiadosť Milana Ďurčova, Kováčová k zriadeniu elektromeru ako prípojného bodu na
obecnej parcele KN“E“ č. 601/111 v k.ú. Ostrá Lúka.
10. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino – 4 deti
11. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVP – Centrum
vzdelávania a poradenstva, o.z. Zvolen – 3 deti
12. Žiadosť o finančnú dotáciu na záujmové vzdelávanie detí INTEXCOM s.r.o. Zvolen
– 2 deti
13. Informáciu, že kronikárka obce Ing. Holčíková sa zúčastnila školenia kronikárov
14. Informácia o zverejnení výzvy na Triedenie komunálneho odpadu - zberný dvor,
ktorý by sa mal budovať v prípade schválenia za Ovčínom v smere na altánok,
v projekte bude aj zakúpenie techniky.
15. Informáciu o montáži meračov rýchlosti na začiatkoch obce
16. Informáciu o postavení altánku za obchodom, dokončenie na budúci rok
17. Informáciu o pripravovanej Cyklotrase Zvolen – Hronská Breznica. Pripravuje sa
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Úsek od cvičiska po chatovú
oblasť Gunda sa navrhuje v správe a v majetku obce, ostatné úseky v majetku BBSK.
18. Informáciu, že obecný úrad bude rozdávať nástenné kalendáre s rozpisom zberu
odpadu a tiež žlté vrecia na plasty.
19. Územné rozhodnutia: Areál horného kaštieľa, Rozšírenie NNK Pod ihriskom,
Chodník ešte nie je vydané rozhodnutie.
20. Diskusný príspevok p. Jany Albertovej o akcií : Mikuláš

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová a Ján Kružliak a overovateľov zápisnice
JUDr. Ján Zdút Šťastný a Ján Kružliak
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
3. VZN č.1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka, ako bol predložený návrh na
zastupiteľstvo
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
4. Rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2022, ako bol predložený návrh na zastupiteľstvo.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
5. Nízkouhlíkovú stratégiu obce Ostrá Lúka – 2030, ako bola predložená na zastupiteľstvo
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
6. Zámenu pozemkov na základe vypracovaného Geometrického plánu Ing. Petrom
Fašangom dňa 23.7.2021, číslo:45918279-261/2021, ktorý dala vypracovať Obec Ostrá
Lúka. Zámeny pozemkov sa realizujú medzi novovzniknutou obecnou parcelou KN“C“
193/5 a parcelou KN“C“ 196/13, vlastníkom ktorej je Viera Gajdošová, bytom Ostrá
Lúka 127. Prevod majetku obce sa realizuje podľa zákona č. 138/1991, § 9a ods. 8, písm.
e),- prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri zámene sa
vymieňa obecná parcela vo dvore rodinného domu Viery Gajdošovej, s parcelou Viery
Gajdošovej, ktorá sa nachádza v obecnej ceste. Všetky náklady spojené so zámenou
pozemkov hradí Obec Ostrá Lúka.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0

7. Rozpočtové opatrenie č.1/2021, ako bolo predložené na zastupiteľstvo.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
8. Žiadosť Milana Ďurčova, Kováčová 479 k zriadeniu elektromeru ako prípojného bodu
na obecnej parcele KN“E“ č. 601/111 v k.ú. Ostrá Lúka. Elektromer je možné umiestniť
na hranicu pozemku, aby nebránil odtokovým pomerom cestného rigolu.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
9. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino Mesta Zvolen vo výške 60,-€ na
jedno dieťa v školskom roku 2021/2022. Toto centrum navštevujú štyri deti z obce, čiže
celková schválená dotácia predstavuje sumu 240,-€.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
10. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí Súkromného centra voľného času Budča
občianskeho združenia CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen vo výške
60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2021/2022. Toto centrum navštevujú tri deti z
obce, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 180,-€.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0
11. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí Súkromného centra voľného času Zvolen
spoločnosti INTEXCOM s. r. o. Zvolen vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku
2021/2022. Toto centrum navštevujú dve deti z obce, čiže celková schválená dotácia
predstavuje sumu 120,-€.
Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 16.12.2021 Jana Albertová

Overovatelia zápisnice

JUDr. Ján Zdút Šťastný ...................................
Ján Kružliak

Starosta obce

...................................

Mgr. Juraj Jelok

...................................

..................................

