Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Ostrá Lúka dňa 29.6.2022
K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal na
schválenie program obecného zastupiteľstva . Poslanci OZ uvedený program schválili jednohlasne.
c) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : p. Albertovú a Ing. Hudáka, overovateľov
zápisnice Mgr. Prokaja a p.Kružliaka. Návrh starostu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
jednohlasne.
K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 17.3.2022 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a)Starosta obce informoval prítomných, že p.Janotka predložil geometrický plán na základe ktorého
sa odčlenili parcely(KN-C č.788,794) na vedenie poľnej cesty v lokalite Guzdín, ktorá je vo
vlastníctve obce Ostrá Lúka.
b)Starosta obce informoval, že nepodal žiadosť na o nenávratný finančný príspevok pre projekt –
Triedený zber komunálnych odpadov, nakoľko v terajšej dobe sa menia ceny tovarov a služieb
a z tohto dôvodu najprv požiadal o aktualizáciu rozpočtov pre potreby verejného obstarávania
a následne na určenie výšky spoluúčasti obce.
c) Starosta obce informoval že bola vypracovaná projektová dokumentácia na spevnenú plochu pred
kaštieľom o výmere 16 m x 17,5 m. Momentálne je projektová dokumentácia na pripomienkovaní
správcov sieti a zainteresovaných inštitúcii.
K bodu 3 – Schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2021
a)Hospodárka obce p. Bartošová informovala prítomných o hospodárení obce za rok 2021, vysvetlila
jednotlivé príjmové a výdavkové položky Záverečného účtu obce.
b)Nakoľko sa obecného zastupiteľstva nezúčastnila kontrolórka obce, tak stanovisko k hospodáreniu
za rok 2021 hlavnej kontrolórky obce a jej návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2021
prečítal starosta obce. Zároveň dal hlasovať o schválenie Záverečného účtu obce.
c) Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za rok 2021.Priebeh hlasovania: za – 5
poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 4 - Rôzne
a)Starosta obce predniesol žiadosť centra voľného času QUO VADIS na schválenie príspevku na
jedno dieťa z Ostrej Lúky, ktoré toto centrum navštevuje.
b)Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie – 60 Eur pre centrum voľného času QUO VADIS
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
c)Starosta obce predniesol žiadosť obce o bezodplatný prevod pozemku od SPF do majetku obce
o výmere 22 m2. parcela KN-C č.30/2.Jedná sa o pozemok pre budúci chodník.

d)Obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prevod pozemku SPF do majetku obce o výmere 22
m2, parcely KN-C č.30/2. Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
e)Starosta obce informoval o vypracovaní aktualizovaného rozpočtu pre projekt Triedený zber
komunálnych odpadov v sume 338 859,59-, Eur, kde spoluúčasť obce je vo výške 16 942,97,- Eur.
f)Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku spoluúčasti v sume 16 942,97,- Eur pre projekt Triedený
zber komunálnych odpadov. Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
g) Starosta obce informoval o schválení Dodatku č.13 k Zmluve o zriadení spoločného úradu, kde je
návrh na zvýšenie paušálneho poplatku z 0,40 Eur mesačne na jedného obyvateľa na sumu 0,60 Eur
mesačne na jedného obyvateľa. Zároveň požiadal poslancov o schválenie Dodatku č.13.
h) Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č.13 s výškou paušálneho mesačného poplatku 0,60 Eur
na jedného obyvateľa. Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
i)Starosta obce prítomných informoval o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obci ,ktoré budú
29.10.2022.Zároveň požiadal poslancov o schválenie troch bodov a to :
- počet volebných obvodov
-počet poslancov
-úväzok starostu
j) Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- jeden volebný obvod
-päť poslancov pre obec Ostrá Lúka
-starostu na plný úväzok
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
k)Starosta obce informoval o výzve OU Zvolen – odbor pozemkový a lesný aby obec podala žiadosť
o Zápis do zoznamu obhospodarovateľov lesných pozemkov, nakoľko obec vlastní lesné cesty, ktoré
sú vedené v Katastri nehnuteľnosti ako lesné pozemky.
l) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce aby vstúpil do jednania s OU Zvolen –odbor
katastrálny a požiadal o zmenu druhu pozemkov na ktorých sa nachádzajú lesné cesty vo vlastníctve
obce a to na druh pozemku – ostatná plocha.
m)Starosta obce informoval o žiadosti p. Janotku o odkúpenie obecných pozemkov na parcelách KNC 794/1, 788/1, ktoré boli vytvorené na základe nového geometrického plánu, ktorý dal vypracovať
p. Janotka.
n)Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer na odpredaj pozemkov na parcelách KN-C č.794/1, 788/1
pre p. Janotku, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu. Priebeh hlasovania: za – 5
poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
o)Starosta obce prítomných informoval, že bol vypracovaný znalecký posudok na ceny obecných
pozemkov v lokalite Guzdín za účelom predaja predmetných pozemkov záujemcovi Maximiliánovi
Janotkovi, kde výška ceny je 2 Eur/m2.
p) Starosta obce informoval prítomných o realizácii automatického zavlažovacieho systému na
futbalovom ihrisku, pre ktorý sa použije zdroj vody zo studne vo vlastníctve Agro Šulek. Obec
získala na túto investíciu finančný príspevok vo výške 10000 Eur od Slovenského futbalového zväzu
a 6000 Eur od Banskobystrického samosprávneho kraja. Finančná spoluúčasť obce bola 70 Eur.

r)Starosta obce informoval o úspešnom podujatí KJAO, poďakoval sa všetkým, ktorí pomáhali toto
podujatie pripraviť a informoval, že finančné vyúčtovanie tejto akcie bude predložené na najbližšom
obecnom zastupiteľstve.
s)Starosta obce informoval triedenom komunálnom odpade(papier,plasty,kovy,sklo) za rok 2021,kde
bolo vytriedeného 19870 kg odpadu, čo predstavuje na jedného obyvateľa obce Ostrá Lúka 63,48 kg.
t) Starosta obce informoval o príprave žiadosti o dotáciu na zateplenie budovy obecného úradu.
K bodu 5 – Diskusia
a) Mgr. Závadský položil otázku stavu nehnuteľnosti „Rumanov dom“, kde obec vlastní ¾.
b)Starosta odpovedal, že pred mesiacom opäť kontaktoval troch exekútorov, ktorí vlastnia 1/3
budovy, ohľadom ich nekonania, ale zatiaľ nemá ich stanovisko.
c)Mgr.Závadský sa pýtal na účel vrtnej súpravy ,ktorá bola v lokalite „Šibenice“, hneď dostal
odpoveď od starostu, že vlastník pozemku p.Šulek tam robil vrt studne.
d) Mgr. Závadský sa pýtal čí obec vykonala kosenie na pozemku súkromnom alebo obecnom pod
Bučanovcami, nakoľko je tam vidno vytýčenie nového pozemku. Starosta povedal, že to preverí
o aký pozemok sa jednalo, respektíve vstúpi do jednania s majiteľom pozemku, aby rigol popri ceste
bol v majetku obce.
e) p.Lucinová sa pýtala, či stále platí, že pri vyvážaní komunálneho odpadu sa nevážia zberné
nádoby. Starosta odpovedal, že zatiaľ sa nevážia a ostáva v platnosti, že na každú zbernú nádobu sa
započítava váha 20kg,
f) p.Albertová informovala prítomných, že dňa 23.7.2022 obec organizuje kultúrno –športový deň tak
ako každý rok.
K bodu 6 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia č.2/2022 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Poslanci OZ uvedené uznesenie schválili jednohlasne.

K bodu 7 - Záver
po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a po schválení uznesenia,
starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zapísal : Ing. Ladislav Hudák

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 29.6.2022.
schválilo uznesenie č.2/2022.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu, že pán Maximilián Janotka predložil Geometrický plán parciel KNC č.
788, 794 na odčlenenie parcely po ktorej by mala ísť poľná cesta, ktorá by v čo najmenšej
miere pretínala jeho pozemky.
2. Informáciu o nepodaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zameranie – Triedený
zber komunálnych odpadov. Vo februári 2022 bol urobený prieskum trhu na techniku,
z ktorého sa odvíjala spoluúčasť obce na projekte. Keďže ceny techniky v prvom polroku
cenovo išli hore, začalo sa verejné obstarávanie, a s tejto ceny sa bude odvíjať spoluúčasť.
Výzva je otvorená, a aj v súčasnosti sa môžu podávať žiadosti o dotáciu na zberné dvory.
3. Informácia, že bola vypracovaná projektová dokumentácia na spevnenú plochu pred
kaštieľom. V súčasnosti je táto PD na pripomienkovaní v potrebných inštitúciách.
4. Záverečný účet obce za rok 2021
5. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021
6. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov QUO
VADIS súkromné centrum voľného času – 1 dieťa
7. Žiadosť obce o bezodplatný prevod pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF parcela KNC
č. 30/2 o výmere 22 m2, ktorá sa nachádza pod budúcim chodníkom pred rodinným domom
č.51.
8. Žiadosť o NFP zameraný na – Triedený zber komunálnych odpadov, Názov projektu:
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ostrá Lúka, výška
spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu predstavuje sumu
16 942,97,- Eur.
9. Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného úradu zo dňa 27.1.2003 v znení jej
dodatkov. Predmetom dodatku je zvýšenie paušálneho mesačného poplatku z 0,40 Eur na
0,60 Eur na jedného obyvateľa podľa počtu obyvateľov k 31.12. predminulého roku
v zmysle ŠÚ SR
10. Informáciu o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí na sobotu 29.10.2022. Je
potrebné schváliť počet volených obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie
starostu na volebné obdobie 2022 – 2026.
11. Výzvu Okresného úradu vo Zvolene Oddelenia lesného hospodárstva – Návrh na zápis
obhospodarovateľa do evidencie lesných pozemkov. Obec vlastní lesné pozemky na
ktorých sa nachádzajú cesty, preto musí mať určených odborných lesných hospodárov.
12. Informáciu, že obec zrealizovala automatický zavlažovací systém na futbalovom ihrisku.
Voda sa čerpá zo studne pre kravy. Obec získala na to dotáciu od Slovenského futbalového
zväzu vo výške 10000,-€ a z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 6000,-€.
Príspevok obce na vybudovanie zavlažovania je vo výške 70,-€.
13. Informáciu o úspešnom podujatí Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej. Financovanie bolo
zabezpečené z dotácie od BBSK vo výške 3800,-€, pán Dičér poskytol 2000,-€ a pani
Zdútová Šťastná zohnala cca 1000,-€. Chcem sa poďakovať organizátorom, brigádnikom,
aj ženám, ktoré napiekli haruľu alebo koláče, že pomohli zorganizovať toto podujatie.
14. Triedený komunálny odpad pre plasty, papier, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze
lepenky bolo v roku 2021 vytriedeného odpadu 19870 kg, čo predstavuje 63,48 kg na
obyvateľa.
15. Prípravu žiadosti o dotáciu na zateplenie úradu a výmenu okien a dverí na Environmentálny
fond. Projektová dokumentácia sa použije z minulých rokov.

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov zápisnice
Mgr. Ján Prokaj a Ján Kružliak
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
4. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí QUO VADIS súkromné centrum voľného času Zvolen
vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2021/2022. Toto centrum navštevuje jedno
dieťa z obce, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 60,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
5. Bezodplatný prevod pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF parcela KNC č. 30/2 o výmere
22 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území obce Ostrá Lúka,
ktorá sa nachádza v intraviláne obce pod budúcim chodníkom.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Zameranie – Triedený zber komunálnych odpadov, Operačný program: Kvalita životného
prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov
- názov projektu: ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO
ODPADU V OBCI OSTRÁ LÚKA
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
projektu - 16 942,97,- Eur
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 27.1.2003 v znení jej
dodatkov, ako bol predložený na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. V obci Ostrá Lúka jeden volebný obvod pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
budú konať dňa 29.10.2022.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka – 5.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026
rozsah výkonu funkcie starostu obce Ostrá Lúka takto: plný úväzok
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Zámer predaja obecných pozemkov – parcely KN“C“ – 794/1, 788/1, ktoré boli vytvorené na
základe Geometrického plánu č. 34793305-120/2022, ktorý autorizačne overil Ing. Peter
Fašang a úradne overila dňa 2.6.2022 Ing. Ladislava Priškinová pre pána Maximiliána
Janotku, ktorý je vlastník okolitých parciel.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Uznesenie č.. 2/2022
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C

POVERUJE
1. Starostu obce Ostrá Lúka na podanie žiadosti na Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor,
o zmenu druhu z lesného pozemku na ostatnú plochu, kde sa v súčasnosti nachádzajú
lesné cesty.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 29.6.2022 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice

Mgr. Ján Prokaj
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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