Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 5.4. 2018 v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke.
Prítomní :

Starosta : Mgr. Juraj Jelok
Poslanci : podľa prezenčnej listiny.
Ostatní prítomní : podľa prezenčnej listiny.

Program zasadnutia : 1.Otvorenie
2.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Schvaľovanie Územného plánu obce Ostrá Lúka-zmeny a doplnky č.4
4. Schvaľovanie VZN o záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka.
5. Predaj kaštieľa rodiny Ostrolúckych
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schvaľovanie uznesenia
9. Záver
1.Otvorenie : Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.Osobitne
privítal Ing. Ivanovú a Ing. Sobotu, ktorý tvorili náš ÚP a vyhodnocovali pripomienky. Prišli aby
zodpovedali prípadné otázky. Následne starosta predniesol program zasadnutia, pretože neboli
žiadne pripomienky dal hlasovať.
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie: Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj
Overovateľov zápisnice :
Mgr. Ján Prokaj
JUDr Ján Zdút- Šťastný
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie : splnenie uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia OZ
a/ Bolo zaslané na Okresnú prokuratúru Zvolen Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá lúka č.3/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Okresná prokuratúra
podala protest proti VZN č.3/2016 v niektorých bodoch, preto OZ odhlasovalo nové VZN
upravené podľa pripomienok Okresnej prokuratúry.
b/ Bola uzavretá zmluva na odpredaj časti obecnej parcely KN "Radka Kucharku, bytom
Breziny č. d.81, na základe uznesenia č. 1/ 2018
c/ Informáciu starostu o druhom kole predaja Kaštieľa Ostrolúckych. V stanovenom termíne
nebol podaný žiadny súťažný návrh. Inzerát bol zverejnený v novinách My Žurnál v regióne
Zvolena, Banskej Bystrice a Žiaru nad Hronom, predaj odvysielala aj TV Markíza dňa 9.2.2018.
Do druhého kola sa mohli žiadosti posielať do 28.2. 2018. Suma bola stanovená na 295 000,-€.
V priebehu druhého kola neprišla žiadna ponuka. Jeden záujemca tvrdí že rokuje s pamiatkovým
úradom, čo by požadovali pri oprave kaštieľa. V marci dostal starosta mail od ďalšieho
záujemcu, ktorý sa informoval či je už kaštieľ predaný, pretože on by mal záujem, ale počas
druhého kola bol odcestovaný v zahraničí.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : podľa § 4 ods. 3 písm. j) zák. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

a) ÚPN O Ostrá lúka- Zmeny a doplnky č. 4 ako záväzný územnoplánovací dokument pre
regulovanie výstavby v rozsahu riešeného územia, ktorým sa mení a dopĺňa platný ÚPN O Ostrá
Lúka schálený uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke č. 2/2002 dňa 6.3.2002 v znení
neskorších zmien a doplnkov.
b) VZN č. 2/2018 o záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka- Zmeny a doplnky č.4, ktorým sa
mení a dopĺňa VZNč. 1/2002 o záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka v platnom znení.
3. a 4. bod sa bude riešiť a tiež hlasovať za ne súbežne. Starosta prečítal Dôvodovú správu k
ÚP. Poslanci boli vopred oboznámení so zapracovaním pripomienok v jednotlivých bodoch,
ktorých sa zmena týka. ÚPN je už schválený na Okresnom úrade v Banskej Bystrici. Pán
starosta podotkol, že ho veľmi mrzí, že reálne veci v ÚP boli skreslené a prekrútené,
ako napríklad zo 14 navrhnutých nájomných bytov bolo 64 sociálnych bytov. Požiadavky
Farského úradu a rodiny Brlášovej ako aj iné pripomienky inštitúcií boli zapracované do ÚP.
Lokalita Pod ihriskom je ponechaná na výstavbu RD, Okresný úrad Banská Bystrica zmenil
stanovisko. Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.
1./ p. Sobota, projektant ÚP O Ostrá Lúka- sa vyjadril ohľadom nájomných bytových domov.
Ostrú Lúku pozná, má výrazný ráz a charakter. Preto hľadal riešenie, aby nájomné byty zapadali
do prostredia obce a nevyzerali ako bytovky. Boli navrhnuté ako jednopodlažné budovy
s obytným podkrovím. Zadanie ÚP nevylučuje, že sa v obci nemôžu stavať bytové domy. Viedli
sa rozsiahle rokovnia aj ohľadom príjazdov na hlavnú cestu III. triedy k pozemkom na Pustom.
2./p. Horvátová- či v ÚP je riešená aj otázka farby striech.
3./ p. Ivanová- projektantka ÚP O Ostrá Lúka - V našej obci sa dáva veľký dôraz na
architektúru. ÚP nerieši farbu striech domov.
4./ p. Závadský- nám išlo o to, aby sem už neprišli iný obyvatelia (bytové domy), ktorí si domy
nepostavia a tak sa aj budú stavať k obci a okoliu. V iných obciach potom majú problémy s
obyvateľmi takýchto bytových domov. Má teda otázku či sú vypustené nájomné domy z tochto
ÚP. Keď sa budú stavať nové domy, či bude čistička a vodovod stačiť pokryť tieto kapacity, či
je v ÚP zohľadnené aj toto kritérium.
p. Ivanová - pán architekt konzultoval návrh s odborníkmi v daných oblastiach napr. vodára,
elektrikára, cestára- je to zohľadnené vo UP.
p. starosta- čistička sa aj tak musí rozširovať, je nadimenzovaná len na 300 obyvateľov, aj keď
sa v roku 2002, kedy bolo vydané stavebné povolenie bolo v našej obci 270 obyvateľov,
nepridalo sa o veľa viac na kapacite čističky, čo je škoda.
p. Závadský - nechceli sme ju nadimenzovať až tak velikášsky, načo? Nesúhlasím s tým že sa v
obci stavia a nie je na opravu cesty do ovčína.
5./ p. Krupička- ako to vyzerá so stavebnými pozemkami v území za ich záhradami. Ako by sa
riešila prístupová cesta pre túto lokalitu. Keď viac prší steká voda cez jeho záhradu aj k ostatným
susedom.
p. Zdút- ak aj sú nejaký záujemcovia, keďže tam nie sú inžinierske siete a hlavne prístupová
cesta strácajú záujem o ne. Obec zatiaľ nemá na to finančné prostriedky, aby tam IS dotiahla.
p. starosta - stavebné pozemky sú plánované aj pod ovčínom, aj na mieste záhumienok.
6./ p. Kelemen- on tiež nesúhlasí s tým aby sa schválil nový ÚP, aby sa umožnilo stavať ďalším
ľuďom, jemu stačí aby obec mala 300 obyvateľov a nie 500.
p. Zdút -, ale prečo by nemohlo byť umožnené stavať aj ďalším, veď do obce tak prídu ďalšie
podielové dane.
p. Závadský- no ale to iba v prípade ak sa prihlásia na trvalý pobyt, aj dnes ešte máme občanov,
ktorí tu bývajú niekoľko rokov a nemajú ho.
p. Albertová- ale viacerí títo občania prispievajú buď finančne/ a nie sú to malé a jednorázové
čiastky/, alebo inou pomocou- poskytnutím pracovných strojov, úpravou aj vzdialenejšieho
okolia na vlastné náklady, pomocou pri rôznych akciách, toto ďaleko presahuje podieľové dane.
p. Zdút- moja žena tiež nie je prihlásená na trvalý pobyt, je si toho vedomá a tak od samého
začiatku ako tu bývame prispieva každoročne 2% dane, čo predstavuje sumu okolo 1000,-€,
okrem toho často sponzoruje rôzne akcie v obci.
p. Zdút- toto je úplná demagógia.
p. Binderová- myslí si že obec by sa mala rozrastať nový ÚP treba.

p. starosta- v záujme obce je, aby sa obec rozrastala a mala väčšie finančné možnosti, a nie aby
pomaly vymierala. Vyzval prítomných, či ešte majú konkrétne pripomienky na hostí, keďže sa
nik neprihlásil, poďakoval im za účasť. Dal hlasovať za ÚP O ostrá Lúka.
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Obecné zastupiteľstvo schaľuje : odpredaj Kaštieľa Ostrolúckych za 270 000,-€ a ukončenie
podávania súťažných návrhov do 21.5.2018
Doteraz sme neboli sme úspešný v predaji kaštieľa. V 1. kole bola cena podľa odhadu 336 000,€, v 2. kole sme znížili cenu na 295 000,-€. Obec nemá financie na jeho opravu a riešiť situáciu
cez eurofondy je nemožné, pretože spoluvlastníci s tým nesúhlasia. Preto dáva návrh na znovu
vyhlásenie verejnej súťaže. Návrh je na 270 000,-€, konečný termín na podanie cenových ponúk
navrhuje 14. 5. 2018.
p. Závadský - či by nebolo dobré znížiť cenu iba na 290 000,-€, keďže boli záujemcovia.
p. Zdút- takéto záujmy už boli registrované ešte pred predajom. Viacerí už mali eminentný
záujem a nič z toho nebolo. Ak aj prídu investori, alebo aj tí čo údajne rokujú s KPÚ ešte
nezaručuje že si kaštieľ aj kúpia.
p. Brezáni - zdá sa mu že je krátky čas na podanie návrhov, či by sa nemal predĺžiť.
p. starosta dal hlasovať za odpredaj kaštieľa za cenu 270 000,-€, ukončenie podávania
súťažných návrhov predĺžil do 21.5.2018
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1/ Žiadosť p.Badinku aby sa obec spolupodieľala na spevnení poľnej cesty pod Ovčínom
smerom na Úhrbie v šírke 3 metre. Už v minulosti obec riešila úsek tejto poľnej cesty pod
vodozádržnými opatreniami. Vlastníkom pozemku je obec.
p. Badinka odkúpil dom od rodiny Bronišovej, ktorá mala vstup do domu z cesty III.triedy, cez
ich dvor a záhradu. Má možnosti zabezpečiť do cesty stavebnú suť a frézing. Obec by sa mala
spolupodieľať na zabezpečení odkrytia 30 cm ornej pôdy a rozhrnutia sute. V obci máme
podnikateľa ktorý by mohol poskytnúť stavebné stroje, a pre obec by to nebolo tak finančne
náročné. Záujem o túto cestu a aj pomoc prisľúbili ďalší dvaja majitelia záhrad.
V predchádzajúcom období sa v najmäkšom mieste navozili skaly z kaštieľa. Je v záujme obce
sprejazdniť tento úsek.
p. Brezáni- bude to dosť veľká položka aj pre obec, pretože nebude stačiť zobrať iba 20-30 cm
ornice ale ísť hlbšie. Ďalej treba riešiť aj odvodnenie priepustom, pretože pozemok je mokrý a
keď bude ešte aj viac pršať môže voda zaliať cestu a zmyť ju. Treba vypracovať kalkuláciu za
akú cenu bude táto oprava.
p. Hudák - tiež si myslí že by bolo dobré vypracovať jednoduchý rozpočet, a robiť cestu tak aby
bola trvalejšia.
p. Prokaj- mali by sme pomôcť,pretože p. Badinka chce jazdiť už teraz.
p. Zdút- navrhuje aby sa toto riešilo nabudúce po kalkulácií ako samostatný bod programu. Mali
by sme prísť k nejakému záveru.
2/ Informáciu p. starostu o verejno súkromnom partnerstve Hontiansko Dobronivské, ktoré tvorí
Mikroregión Adela, Pliešovská kotlina a Mesto Krupina, podaná žiadosť bola úspešná a bola
schválená MASka. To znamená, že naša MASka dostane 1 100 000,-€ z toho 130 000,-€ je
určených na chod MASky, a 970 000,-€ sa rozdelí na menšie projekty. Z toho cca 48% pre
samosprávy a 52 % pre súkromný a občiansky sektor. Keď sa vyčerpajú tieto finančné
prostriedky môže sa žiadať o ďalších 1 000 000,-€, ktoré budú tiež na financovanie malých
projektov. Pri projekoch je spoluúčasť obce 5% a pri súkromnom sektore 50 %. V priebehu leta
budú zverejnené výzvy pre obce.
Udržateľnosť projektu je do roku 2023- dovtedy je možné čerpať prostriedky. Je to postavené na
schaľovaní menších projektov. V súčasnosti sa rieši personálne obsadenie. Primátor Krupiny

vyčlenil priestory na kanceláriu pre 2 ľudí. Naša obec by mohla získať na projekty cca 15 000,€.
p. Horvátová- chcela vedieť v akej sfére sa môžu čerpať prostriedky.
p. starosta- sú to budovy, chodníky, zastávky, ihriská, cesty, jarky a pod. Výzvy sa budú
podávať cez leto, realizácia však bude možná až na budúci rok.
3/ informáciu p. starostu že bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR na modernizáciu a
doplnenie miestneho rozhlasu. V minulom roku sa cez túto dotáciu modernizovalo verejné
osvetlenie. Množia sa sťažnosti, že hlásenia nie je počuť, alebo sú ozveny a sú miesta kde
rozhlas aj chýba.
4/ informáciu p. starostu o zbere odpadu- 17.4 - nebezpečný odpad, od 20.4 veľkoobjemový
odpad, od 27.4. zber kovov.
5./ informáciu p.starostu o športových podujatiach- 9.6. 2018 a 11.8. 2018 v 3D lukostreľbe v
katastri našej obce.
p. Binderová - posielala túto informáciu ako oznamovaciu povinnosť. Aj s manželom sú členmi
klubu vo Zvolene. Je to celoslovenská súťaž. Lukostrelecká trať by mala byť ako v minulých
rokov z ihriska do Slného jarku.. Na lukostreleckú trať nie je možné sa ísť pozrieť, ale na
rozstreľby na ihrisku sa môže prísť pozrieť každý. Od obce si chcú zapožičať budovu šatní na
ihrisku a ihrisko, samozrejme že si pred a aj po všetko vyčistia. Účastníkom sa tu páčilo, a takto
aj propagujú Ostrú Lúku. Pri organizácií pomáhali 4 rodiny.
6/ Informáciu p. starostu o zapísaní obce Ostrá Lúka na list vlastníctva v 1/4 domu č. 52 a
priľahlých pozemkov. Bola kontaktovaná spoluvlastníčka Mária Kamenská, ktorá opätovne
prisľúbila predaj obci za náklady, ktoré budú spojené s prevodom domu a pozemkov.
p. Zdút- Javí sa jeden problém- dom je vedený aj na zosnulého manžela Jána Kamenského,
dedičstvo v tejto časti nebolo prejednané. Treba dať podnet na súd, aby prejednal novoobjavené
dedičstvo, on určí kto sú vlastníci, potom môže vstúpiť do jednania. Ideálne by bolo, keby sa
deti vzdali dedičstva v prospech matky. Obec chce pomôcť p. Kamenskej v tomto smere.
7./ informáciu p. starostu o zriadení turistického chodníka na lesných pozemkoch C KN parc. č.
1409 k.ú. Ostrá Lúka, vedenej na liste vlastníctva č. 958 vlastníka Slovenská republika, právcom
ktorej sú Lesy SR v lokalite Červený madokýš- Peťuša s prepojením na žltú turistickú trasu č.
8504 (Zvolen, železničná stanica- sedlo Vráta). Tiež o brigáde na hrade Peťuša. týka sa to nášho
katastra, chcú upravovať a čistiť aj chodník medzi Červeným medokýšom a Peťušou a tiež sa
budú zasypávať vykopané múry.
8./ Informáciu o tom že je možné venovať 2% z daní pre obec, bližšie informácie sú na stránke
obce. Finančné prostriedky sa budú združovať v združení Adela, následne budú prerozďeľované,
podľa toho ktorá obec koľko získala.
7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1/ p. Závadský- čo sú to za výruby okolo ciest a či sa bude opravovať cesta.
p. starosta - je to cestný pozemok, firmu zabezpečila VÚC BBS. Zatiaľ je nepotvrdené, že sa
bude cesta opravovať. V minulom roku sa oprava cesty nevysúťažila, ale financie sú na to
určené.
2./ p. Hudák- po vypilovaní ostali tesne pri ceste konáre, keď bude pršať tieto voda zoberie na
cestu, budeme ju musieť čistiť. Bolo by dobré dohodnúť sa s BBSK, aby urobili rigoly okolo
cesty.
p. Brezáni- rigoly tam boli,ale sú zanesené. Robili ich vojaci keď sa začali organizovať preteky
do vrchu.
p. Závadský- či by nebolo dobré dať nejakú fotopascu na cestu popri ovčíne, keďže je tam
problém s odpadkami. Videlo by sa že niekto vezie odpad a keď ide naspäť už ho nemá, bol by
to dôkaz.

3./ p. Závadský- ak by sa k 9000,-€ pridalo ešte týchto 15 000,-€, mohla by sa spraviť cesta
nielen popred jeho dom ale aj popod ovčín. Či sa už začalo podnikať niečo na opravu do Ovčína.
p. starosta- v prvom rade je treba vysúťažiť firmu. V súťažných podmienkach bude stanovený
termín na ukončenie diela, tí ktorí to vysúťažia to musia urobiť v termíne, určite to bude do 30.9.
2018
4./p. Bučan- Či by pracovníčky VPP nemohli čistiť aj odrážky po ceste, aby po nej netiekla
voda, a bolo by treba spraviť aj poriadok na katolíckom cintoríne, pretože pozostalí tam robia
neporiadok. V sudoch je už veľa skla.
p. starosta- pracovníčka je len jedna, odrážky čistili chlapi, kytice sú rozhádzané aj na
evanjelickom cintoríne, zčasti to má na svedomí aj vietor.Sklo sa priebežne separuje, aj teraz
budú sudy vyprázdňovať.
5./ p. Brezáni - budú sa zberať telefónne káble, ktoré nie sú potrebné a potom aj telefónne stĺpy
p. starosta - Ešte stále nie sú všetci napojení bezdrôtový signál, keď to bude aktuálne začne
obec jednať so spoločnosťou ohľadom ich odstránenia.
6./ p. Brláš- žiada OÚ aby sa vyložil aj jarok pred jeho domom, všade na dedine sú vyložené,
iba pred nimi nie je. Musí ho často čistiť a robí sa to ťažko.Keď veľa prší vytápa ho.
p. starosta - určite ho nevytápa jarok pred domom. p. Brláš potvrdil, že to ozaj nie je jarok pred
domom, ale popri dome.
8./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č. 3/2018.
Diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh na uznesenie č.3 /2018
Za : 3

Proti :

0

Zdržal sa : 0

9./ Starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 5.4.2018

Jana Albertová

Overovatelia zápisnice Mgr. Ján Prokaj
JUDr. Ján Zdút- Šťastný

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

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

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

UZNESENIE Č. 3/2018 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 5.4.2018
Obecné zastupiteľstvo :
A. SCHVAĽUJE :
1.Program obecného zastupiteľstva
Za : 3
2. Návrhovú komisiu v zložení
- overovateľov zápisnice v zložení

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Jana Albertová (zapisovateľka) a
Mgr. Ján Prokaj
Mgr. Ján Prokaj
JUDr. Ján Zdút- Šťastný
Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. podľa § 4 ods. 3 písm. j) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 26 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov
a) ÚPN O Ostrá Lúka- Zmeny a doplnky č.4 ako záväzný územnoplánovací
dokument pre regulovanie výstavby v rozsahu riešeného územia, ktorým sa mení a dopĺňa platný
ÚPN O Ostrá Lúka schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke č. 2/2002
dňa 6.3. 2002 v znení neskorších zmien a doplnkov.
b) VZN č. 2/2018 o záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka- Zmeny a doplnky č. 4,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 o záväznej časti ÚPN O Ostrá Lúka v platnom znení

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. odpredaj Kaštieľa Ostrolúckych za 270 000,-€ a ukončenie podávania súťažných návrhov do
21.5. 2018
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Schvaľuje uznesenie č. 3/2018

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

B. BERIE NA VEDOMIE :
1. Zaslanie VZN č. 1/2018, ktorým sa mení VZN obce Ostrá Lúka č.3/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na Okresnú
prokuratúru.
2. Uzavretie kúpnej zmluvy na odpredaj časti obecnej parcely KN"C" 1903 pána Radka
Kucharku, bytom Breziny č. 81, na základe uznesenia č. 1/2018

3. Informáciu starostu o druhom kole predaja Kaštieľa Ostrolúckych. V stanovenom termíne
nebol podaný žiadny súťažný návrh. Inzerát bol zverejnený v novinách My Žurnál v regióne
Zvolena, Banskej Bystrice a Žiaru nad Hronom, predaj odvysielala aj TV Markíza dňa 9.2.2018.
4. Správu o spracovaní ÚPN Ostrá Lúka- Zmeny a doplnky č.4
5. Žiadosť pána Badinku, aby sa obec spolupodieľala na spevnení poľnej cesty pod Ovčínom
smerom na Úhrbie v šírke 3 metre. Vlastníkom pozemku je obec.
6. Informáciu o Verejno súkromnom partnerstve Hontiansko Dobronivské, ktorému bola
schválená MASka. Znamená to možnosť pre obec čerpať finančné prostriedky
7. Bola podaná žiadosť na Ministrestvo financií SR na modernizáciu a doplnenie miestneho
rozhlasu.
8. Zber odpadu- 17.4. nebezpečný odpad, od 20.4. veľkoobjemový odpad, od 27.4 zber
kovov
9. Informáciu o športových podujatiach 9.6.2018 a 11.8.2018 v 3D lukostreľbe v katastri
našej obce.
10. Informáciu o zapísaní obce Ostrá Lúka na list vlastníctva v 1/4 domu č. 52 a priľahlých
pozemkov. Bola kontaktovaná spoluvlastníčka Mária Kamenská, ktorá opätovne prisľúbila
predaj obci za náklady, ktoré budú spojené s prevodom domu a priľahlých pozemkov.
11. Informáciu o zriadení turistického chodníka na lesných pozemkoch k.ú. Ostrá Lúka,
Červený medokýš- Peťuša a informáciu o bribáde na hrade Peťuša.
12. Informáciu o tom, že je možné venovať 2% z daní pre obec.
13. Diskusné príspevky občanov, ktoré sú uvedené v zápisnici.

C. POVERUJE :
1. starostu vyhlásiť tretie kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v
podiele 5/6 vo vlastníctve obce, vedených na liste vlastníctva č.2- kaštieľ rodiny Ostrolúckych
s.č. 2 na parc. č. 309, pozemky parc. č. 307, 308, 309 v katastrálnom území Ostrá Lúka obec
Ostrá Lúka okres zvolen. cena za uvedené nehnuteľnosti v terťom kole je stanovená v sume
270 000,-€. podmienky obchodnej verejnej súťaže budú tie isté ako v prvom kole predaja
nehnuteľností a uzávierka na podávanie súťažných návrhov bude dňa 21.5.2018. Podmienky
budú na stránke obce.
2. starostu aby zabezpečil vypracovanie kalkulácie a štruktúru plánovania úpravy poľnej
cesty pod ovčínom smerom na Úhrbie.
3. starostu dať podnet na prejednanie novoobjaveného majetku po Jánovi Kamenskom dom s.č. 52 a priľahlé pozemky.
4. starostu vstúpiť do jednania sVÚC BBS ohľadom vyčistenia okolia cesty po
spiľovaní stromov a kríkov v okolí cesty a vyčistení rigolov, oprava cesty.

Zapísala dňa 5.4.2017

Jana Albertová

Overovatelia zápisnice Mgr. Ján Prokaj
JUDr. Ján Zdút- Šťastný

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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