Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka
dňa 13.12.2018
K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal
poslancov obecného zastupiteľstva (OZ) o schválenie uvedeného programu. Poslanci
uvedený program schválili jednohlasne.
b) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : Mgr.Prokaja a Ing. Hudáka,
overovateľov zápisnice p.Albertovu a p.Kružliaka.Návrh starostu obce bol schválený
jednohlasne.

K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.9.2018.Kontrolu vykonal starosta obce a podal vysvetlenie k týmto bodom :
-vyjadrenie zástupcu spoločnosti Agro Šulek s.r.o. k zápachu v obci v dôsledku hnojenia
poľnohosp. pozemkov digestátom.
-osvetlenie pred vstupom do cintorína ponechať na základe vyjadrenia občanov obce ,
s ktorými komunikoval starosta obce
- VZN o hluku – o tomto bode podal informáciu JUDr.Zdút-Šťastný , kde podľa vyjadrenia
prokuratúry samospráva nemôže riešiť hluk prostredníctvom VZN , nakoľko o tom
pojednávajú príslušné zákony a vyhlášky a tie majú vyššiu právnu hodnotu ako VZN.
Starosta navrhol, aby sa to v prvom kroku riešilo osvetou.

K bodu 3 –Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
a)starosta obce informoval, že k navrhnutým zmenám uvedeného VZN neboli podané zo
strany občanov žiadne pripomienky
b)starosta obce informoval prítomných o navrhnutých zmenách v uvedenom VZN a zároveň
aj podal vysvetlenie a zdôvodnenie zmien
c) obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh uvedeného VZN

K bodu 4 –Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2019
a)starosta obce len všeobecne informoval o rozpočte na rok 2019,nakoľko uvedený návrh
rozpočtu bol k dispozícii všetkým občanom a k uvedenému návrhu neboli zo strany občanov
podané žiadne pripomienky
b)obecné zastupiteľstvo predložený rozpočet jednohlasne schválilo.

K bodu 5 – Schvaľovanie predaja obecného pozemku

a)starosta obce prečítal žiadosť Mgr. Zuzany Brlašovej o odkúpenie vlastníckeho podielu na
p.č.290.
b) OZ na návrh starostu obce jednohlasne schválilo predaj uvedeného vlastníckeho podielu
obce v cene 1Eur za 1 m2, čiže za 16,-€.
c) starosta obce prečítal žiadosť Ing.Miroslava Ferenca o prejednanie ceny a odpredaj časti
obecného pozemku č.p.187/6.
d)OZ schválilo jednohlasne cenu 15 Eur za 1m2 tak, ako bolo schválené uznesením obecného
zastupiteľstva zo dňa 9.8.2010.
e)starosta obce prečítal žiadosť p.Milana Ďurčova o odkúpenie obecného podielu pozemkov
v spoločnom vlastníctve na KNC parcelách č. 287/1,287/2,288/1,288/2.
f)OZ na návrh starostu obce berie uvedenú žiadosť na vedomie a následne ju bude riešiť na
ďalšom zasadnutí OZ

K bodu 6 –Schvaľovanie odkúpenia časti rodinného domu č.52
a)OZ na základe predloženého návrhu starostu obce schvaľuje jednohlasne odkúpenie ½
domu č.52 od p. Kamenskej v sume 100 Eur.

K bodu 7 – Rôzne
a)starosta obce poveril JUDr.Jána Zdúta-Šťastného zastupovaním starostu obce
b)starosta obce informoval o procese verejného obstarávania na zakúpenie kompostérov
a zároveň vyčíslil finančné náklady obce , ktoré sú vyššie ako boli predpokladané, navýšenie
je o 1888,41 Eur.
c)OZ jednohlasne schválilo spoluúčasť obce na nákup kompostérov v sume 1888,41 Eur
d)starosta obce informoval o pripravovanej žiadosti o NFP na zriadenie zberného dvora ,
uvedenú informáciu berie OZ na vedomie
e)starosta obce prečítal 3 žiadosti z centier voľného času o finančný príspevok na detí, ktoré
majú trvalý pobyt na Ostrej Lúke a jedná sa o 10 detí.
f)OZ schvaľuje dotáciu pre jednotlivé centrá voľného času v sume 60 Eur na jedno dieťa
g)starosta obce informoval o zaradení cesty cez Ostrú Lúku do registra investícii BBSK na
roky 2019-2021
h)starosta obce informoval o podaní žiadosti obce na Slovak Telekom a.s. o demontáž ich
zariadení (stĺpy a vedenie ) v obci, žiadosť zo strany Slovak Telekom a.s. bola akceptovaná
s prísľubom odstránenia ich zariadení do konca roka 2019
i)starosta obce informoval o kultúrnej akcii Štefanská zábava, ktorá bude 26.12.2018
v kultúrnom dome Ostrá Lúka

K bodu 8 – Diskusia
a)Ján Lucina mal konkrétne otázky ku kompostérom , k prevádzke zberného dvora a k predaju
kaštieľa, starosta obce dal odpovede na uvedené otázky

b)Mgr. Závadský diskutoval k témam : - osvetlenia cintorína -navrhol riešenie napr. dať tam
časový spínač
- hluku a zápachu o obci –navrhol aby obec o týchto témach informovala občanov
prostredníctvom obecného občasníka
- stavebného odpadu v lokalite bývalých štátnych majetkov
c)Anna Lucinová sa vyjadrila k téme hluku s tým ,aby sa robila osveta napr. formou článku
v obecnom občasníku

K bodu 9 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
b)OZ uvedené uznesenie schválilo jednohlasne

K bodu 10 – Záver
po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a po schválení
uznesenia, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uznesenie z obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa
13.12.2018.
Uznesenie č.7/2018.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu, že Ing. Šulek uviedol, že náklady na hnojenie pôdy umelým hnojivom
by mal približne 100 – 120,-Eur/ha, v súčasnosti obhospodaruje 316 ha v našom
katastri.
2. Informáciu, že bol zisťovaný názor obyvateľov obce ohľadom osvetlenia pred
vstupom do cintorína. Starosta sa stretol len z pozitívnymi reakciami, že toto
osvetlenie mohlo byť urobené aj skôr. V každej z okolitých obcí majú osvetlenie
buď pred cintorínom alebo na cintoríne. Keďže osvetlenie slúži všetkým
obyvateľom obce, nemôžme vyhovieť žiadostiam o zrušenie tohto svietidla.
3. Informácia JUDr. Zdúta ohľadom VZN o hluku.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Predložený návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
6. Žiadosť o predaj pozemku Mgr. Zuzany Brlášovej, pred ich rodinným domom číslo
82, parcelu č. KN“C“ č.290, ktorej obec vlastní podiel 1/12.
7. Žiadosť Ing. Miroslava Ferenca o prejednanie ceny a odpredaj časti obecného
pozemku parcela KN“C“ č.187/6.

8. Žiadosť Milana Ďurčova o odkúpenie obecného podielu pozemkov v spoločnom
vlastníctve na parcelách KN“C“ č.287/1, 287/2, 288/1, 288/2 z ktorých obec vlastní
1/12.
9. Informáciu o možnosti obce kúpenia ½ rodinného domu a parciel KN“C“ č. 23/2,
27, 28, 29 vedených na liste vlastníctva č.31 od vlastníčky pani Márii Kamenskej
z Budče za sumu 100,-Eur.
10. Poverenie JUDr. Jána Zdúta–Šťastného, poslanca obecného zastupiteľstva
zastupovaním starostu obce Ostrá Lúka.
11. Informáciu, že na kompostéry do každej domácnosti, ktoré sú cez Mikroregión
Adela sa muselo robiť nové verejné obstarávanie, a bola vysúťažená vyššia suma,
Bude potrebné ešte doplatiť sumu 1458,41,-+430,- (spoločné náklady na jednu
obec) = 1888,41,-Eur v roku 2017 sme už zaplatili 801,79,-Eur – Počet
kompostérov pre našu obec: 50 ks - 900 litrových, 80 ks – 1050 litrových, 8 ks –
1050 litrových na verejné priestranstvá. Nakoľko sa obci zvýšili náklady, obec
uvažuje, že by sa kompostéry nedávali zadarmo, ale za symbolický poplatok.
12. Informáciu o pripravovanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zameranie –
Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v ostatných regiónoch, Operačný program: Kvalita životného prostredia,
Prioritná os: 1, 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
- je potrebné aby sa schválila výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktorá v súčasnosti nie je známa
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2017-33
13. Žiadosti o dotácie na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino
Zvolen a Súkromného centra voľného času Zvolen spoločnosť INTEXCOM s.r.o.
a CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen spolu na 10 detí
s trvalým pobytom v našej obci.
14. Informácia o zaradení cesty III.triedy do Registra investícií BBSK na roky 20192021, ktoré schválilo zastupiteľstvo BBSK
15. Informácia, že bola podaná žiadosť na Slovak Telekom a.s. o demontáž
telekomunikačných vedení v obci. Našu žiadosť akceptujú a s likvidáciou
telekomunikačných vedení spolu s podpernými bodmi budú postupne demontovať,
aby demontáž ukončili v priebehu roka 2019.
16. Informácia o Štefanskej zábave dňa 26.12.2018 o 20:00 hod.
B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ján Prokaj a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov
zápisnice Jana Albertová a Ján Kružliak
Za: 5

Proti: 0
Zdržal sa:0
3. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení ako bol predložený návrh na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
4. rozpočet obce Ostrá Lúka na roky 2019 – 2021, ako bol predložený na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti:0
Zdržal sa: 0
5. odpredaj vlastníckeho podielu obce na parcele KN“C“ č. 290 na základe žiadosti Mgr.
Zuzany Brlášovej nar.: xx.xx.xxxx, a Daniela Brláša, nar.: xx.xx.xxxx bytom Ostrá
Lúka 82 na ktorom je umiestnená predzáhradka k rodinnému domu za cenu 16,-€ ,
podľa zákona č.138/1991, § 9a ods. 8, písm.b, - prevod majetku obce z dôvodu, že
pozemok je priľahlá plocha k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pozemok susedí so
stavbou kupujúcich. Kupujúci uhradia všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Predajnú cenu 15,-Eur za 1 m², ako bola schválená na obecnom zastupiteľstve dňa
9.8.2010 v uznesení č.5 bod č.6. (či sa to bude schvaľovať, alebo OZ potvrdzuje)???
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Kúpu rodinného domu č.52 a priľahlých pozemkov KN“C“ č. 23/2, 27, 28, 29 vedených
na liste vlastníctva č.31 od spoluvlastníčky pani Márii Kamenskej r.Orságovej, nar.:
xxxxxx bytom SNP 277/40 Budča za sumu 100,-Eur.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Spoluúčasť obce na nákup kompostérov v celkovej sume 1888,41,-Eur
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino, ktoré prevádzkuje Mesto Zvolen
vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2018/2019. Toto centrum navštevujú
tri deti z obce, na jedno z nich prišla aj druhá žiadosť o dotáciu tak určujeme len
polovičnú sumu, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 150,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. 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
2018/2019. Toto centrum navštevujú dve deti z obce, na jedno z nich prišla aj druhá
žiadosť o dotáciu tak určujeme len polovičnú sumu, čiže celková schválená dotácia
predstavuje sumu 90,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z.
Zvolen, ktoré prevádzkuje Súkromné centrum voľného času, Budča vo výške 60,-€ na
jedno dieťa v školskom roku 2018/2019. Toto centrum navštevujú šesť detí z obce, čiže
celková schválená dotácia predstavuje sumu 360,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C POVERUJE
Starostu obce osloviť žiadateľa Milana Ďurčova o predloženie znaleckého posudku na
predmetné pozemky uvedené v jeho žiadosti.
Zapísal dňa 13.12.2018 Ing. Ladislav Hudák
Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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