Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke.
2.5.2013

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Schvaľovanie VZN
Rôzne
Diskusia
Schvaľovanie uznesenia
Záver

1. Otvorenie
Starosta obce Mgr. Juraj Jelok otvoril zasadnutie, privítal zúčastnených a navrhol program zasadnutia
na schválenie.
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení.
a, Poistenie kaštieľa.
Starosta informoval poslancov o predbežnom nepoistení kaštieľa v žiadnej poisťovni, nakoľko
nespĺňame ich požiadavky.
b, Dotácia na opravu kaštieľa.
Starosta informoval o možnej rekonštrukcii kaštieľa na základe žiadosti pre Slovenskú sporiteľňu.
Žiadosť má byť vybavená do 15.5.2013.
c, Zmluva s Centrom voľného času v Budči.
Starosta informoval, že zmluva s Centrom voľného času v Budči bola akceptovaná.
d, Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre rodinné domy 53,54.
Starosta informoval, že rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre rodinné domy 53,54 bola začatá.
Termín ukončenia zostáva na koniec mája

3. Schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia.
Schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, neboli vznesené žiadne pozmeňovacie
návrhy.

4. Rôzne.
a, Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku na „bývalom štátnom Majetku“ podal pán Bešinský.
Poslanci hlasovali o jeho odpredaji.
b, Bronzový reliéf Adely Ostrolúckej.
Na reliéf sú podané viaceré grafické návrhy v cene od 3.300 do 5.000 euro. Kultúrna komisia do
konca augusta vyberie návrhy a podľa množstva vyzbieraných peňazí obecné zastupiteľstvo vyberie
konečný návrh. Starosta dostal za úlohu informovať o prebehajúcej zbierke, prípadne sa pokúsi
zabezpečiť ďalšie financie.
c, Obecne auto.
Starosta navrhol odpredaj obecného vozidla Škoda Favorit, kvôli jeho nevyhovujúcemu technickému
stavu. Starosta zverejní ponuku. V prípade neúspešného odpredaja do novembra, obecné auto
odhlásime z evidencie.
d, Lokalita Úhrbie – ovčín.
Starosta navrhol hlasovanie o pokračovaní projektu kanalizácie a pripojenia vodovodu do tejto
lokality z prostriedkov fondov.
e, Doplnenie Cenníka poplatkov vyberaných obcou za prenájom nehnuteľného majetku.
Starosta navrhol a dal hlasovať o úprave cien pre občanov Ostrej Lúky nasledovne:
Leto: sála- 20euro, zasadačka- 10euro, kuchyňa- 5euro
Zima: sála- 30euro, zasadačka- 15euro, kuchyňa- 5euro

5. Diskusia:
V diskusii navrhol pán Krupička, aby Obec zabezpečila informačné tabule o kaštieli a hrobke, uvítacie
tabule na začiatku a konci obce. Poslanci sa dohodli, že do konca mája starosta vyhotoví grafické
návrhy a finančný rozpočet na tabule.

6. Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2013
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku na „bývalom štátnom
Majetku“ ktorú podal pán Bešinský.
Za: 0
Proti: 5 poslanci
Zdržal sa: 0
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného vozidla Škoda Favorit, kvôli jeho
nevyhovujúcemu technickému stavu. V prípade neúspešného odpredaja do novembra, obecné auto
bude potrebné odhlásiť z evidencie vozidiel.
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pokračovať v inžinierskych sieťach - kanalizácie a vodovodu
v lokalite Úhrbie – Ovčín formou získania finančných prostriedkov z fondov na ich výstavbu.
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie cenníka poplatkov vyberaných obcou za prenájom
nehnuteľného majetku, pre občanov s trvalým pobytom v obci Ostrá Lúka, pri oslave jubileí, výročia
svadby, atď. ...
Leto: sála- 20,-€, zasadačka- 10,-€, kuchyňa- 5,-€
Zima: sála- 30,-€, zasadačka- 15,-€, kuchyňa - 5,-€
Za: 4 poslanci
Proti: 1 poslanec (Kelemen)
Zdržal sa: 0
f) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi informovať obyvateľov obce o prebehajúcej zbierke na
pamätník Adely Ostrolúckej, prípadne sa pokúsiť o zabezpečenie ďalších financií.
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

g) Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi zabezpečiť informačné tabule o kaštieli a hrobke pre
návštevníkov obce, uvítacie tabule na začiatku a konci obce. Do konca mája vyhotoviť grafické
návrhy a finančný rozpočet na tabule.
Za: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísal: Vojtech Kelemen
Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Bartková
Jana Kulichová

Mgr. Juraj Jelok
Starosta obce

