Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka dňa 15.12.2020
K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal
o doplnenie programu schôdze pod bodom č.5 – Zámer vykonať Jednoduché pozemkové úpravy
v lokalite bývalého štátneho majetku. Ostatné body programu za číslom 5 sa posunú o jedno miesto.
b)Starosta obce navrhol na schválenie program obecného zastupiteľstva. Poslanci OZ uvedený
program schválili jednohlasne.
c) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : JUDr. Jána Zdúta-Šťastného a Ing. Hudáka,
overovateľov zápisnice p.Albertovu a p.Kružliaka. Návrh starostu obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom jednohlasne.

K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
24.8.2020 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a)bola podpísaná zmluva o nájme budovy potravín pod súpisným číslom 57. Výška nájmu bola
stanovená na sumu 150 Eur /mesiac, ktorá zahrňuje sumu za nájom a za režijné náklady..
b)bola podpísaná kúpno-predajná zmluva s p.Thonhauserom.
c)nebola uzavretá zámenná zmluva s p.Sobotom, nakoľko p. Sobota doteraz nepredložil návrh
zmluvy.

K bodu 3 – Schvaľovanie VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
a)Starosta prítomným vysvetlil, že doterajší poplatok za komunálny odpad vo výške 22 Eur/osoba
/rok nepostačuje pokryť náklady obce za komunálny odpad. Navrhol sumu 28 Eur/osoba/rok.
b)Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN – o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K bodu 4 – Schvaľovanie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a)Starosta obce informoval prítomných o zosúladení VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
splatným zákonom, hlavne čo sa týka nakladania s kuchynským odpadom, oboznámil prítomných
s doplnenými bodmi do predmetného VZN a uvedený návrh predložil na schválenie OZ.
b) Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom.

K bodu 5 – Zámer vykonať Jednoduché pozemkové úpravy v lokalite bývalého štátneho majetku
a) Starosta obce informoval prítomných o zámere vykonať jednoduché pozemkové úpravy v danej
lokalite na náklady obce a aké budú výhody pre obec:

-vysporiadanie pozemkov pod vodojemom a prívodnou trasou vody od vodojemu do dediny
k nehnuteľnosti p.Bartka. Doteraz sú tieto zariadenia na pozemkoch cudzích osôb.
-zabezpečenie rozvoja lokality v zmysle územného plánu obce – priemyselná zóna
-do majetku obce by prešli pozemky ako sú príjazdové cesty
-obec získa daň z nehnuteľnosti a poplatky za rozvoj
Proces bude trvať cca 2 -3 roky a na rok 2021 je v rozpočte obce navrhnutá suma 12000 Eur. Celý
proces zastrešuje Okresný úrad Zvolen –odbor pozemkový a lesný. Na to, aby celý proces mohol
prebehnúť, je potrebný súhlas vlastníkov pozemkov v danej lokalite.
b) Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu jednomyseľne schválilo zámer vykonať jednoduché
pozemkové úpravy

K bodu 6 – Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2021
a)Starosta obce predniesol návrh rozpočtu na rok 2021, na otázky poslancov ohľadom rozpočtu
odpovedala hospodárka obce p.Bartošová. Starosta obce zároveň prečítal stanovisko hlavného
kontrolóra obce k danému rozpočtu, ktorý navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu
na rok 2021.
b) Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo rozpočet obce na rok 2021.

K bodu 7 -Rôzne
a)Starosta obce predniesol návrh obecnému zastupiteľstvu na schválenie cenníka poplatkov
vyberaných obcou Ostrá Lúka za prenájom obecnej miešačky, miestneho rozhlasu a nehnuteľného
majetku - futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, pričom navrhol aj poplatky za jednotlivé
prenájmy.
b) Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo navrhovaný cenník poplatkov.
c)Starosta obce predniesol žiadosti o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí spoločnosti INTEXCOM
s.r.o. , Zvolen a CPV - Centrum poradenstva a vzdelávania ,o.z. Zvolen .
d)Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre INTEXCOM s.r.o. Zvolen vo výške 150 Eur a pre
CPV – Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o. Zvolen vo výške 330 Eur. Dotácia na jedno dieťa je
60 Eur. Jedno dieťa navštevuje obidve centrá , tak suma 60 Eur bola rozdelená na polovicu pre
obidve centrá.
e)Starosta obce predložil rozpočtové opatrenie 3/2020, nakoľko obec získala dotácie pre hasičov vo
výške 1400 Eur, z BBSK 3000 Eur na drevený altánok a ďalšie menšie príjmy a výdaje, ktoré neboli
rozpočtované.
f) Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie 3/2020.
g)Starosta obce prítomným podal nasledovné informácie:

- výdavky obce na celoplošné testovanie na Covid 19 prvé a druhé kolo boli vo výške 1263 Eur.
Uvedená suma bola obci preplatená OU Zvolen.
- bola vykonaná kontrola dokladov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v rámci verejného
obstarávania na výmenu strešnej krytiny na budove obecného úradu.
- bola podaná žiadosť na BBSK za účelom získania dotácie na stavbu altánku v oddychovej zóne
za budovou potravín
-bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu na vybudovanie obecného vodovodu
smerom na futbalové ihrisko v dĺžke 440 m, výška požadovanej dotácie je 114 628 Eur.
-v zmysle zákona je obec povinná zabezpečiť vykonanie hydrologického prieskumu na záchyte
prameňa do konca roku 2021.Cena za prieskum je 5500 Eur, keďže odber zo záchytu prameňa majú
povolený ďalšie dva subjekty, tak každý sa bude podieľať na financovaní prieskumu 1/3.
-občania dostanú do schránok kalendár na rok 2021, kde budú vyznačené dátumy zberu
jednotlivých odpadov

K bodu 8 – Diskusia
a)JUDr.Zdút-Šťastný sa pýtal akým spôsobom prebehne sčítanie ľudí v obci v roku 2021.Odpovedala
mu hospodárka obce, kde celý proces prebehne elektronický a kto doma nemá počítať ,respektíve
bude mať problém to doma vyplniť elektronický formulár, tak na obecnom úrade budú k dispozícii
počítače, respektíve pomoc zo strany obce pri vyplnení elektronických formulárov.
b)Mgr. Závadský upozornil na skládku odpadu na pravej strane pred vstupom do bývalého objektu
štátneho majetku. Starosta mu hneď odpovedal, že o tejto skládke odpadu vie a že už je to v riešení
čo sa týka likvidácie za pomoci vlastníka kaštieľa Ostrá Lúka.
c)Mgr.Závadský sa pýtal ako vyzerá s likvidáciou, respektíve odprataním auto vrakov, ktoré sa
nachádzajú na bývalých štátnych majetkoch.
d)Starosta dal vyjadrenie: je ťažko donútiť, respektíve odviesť takýto vrak, ktorý nie je odhlásený na
dopravnom inšpektoráte, hoci aj na náklady obce, pretože vlastník vraku to môže napadnúť, ale stále
sa hľadá riešenie ako tie vraky odstrániť.
e)Mgr.Závadský sa opýtal, či nie je možné aby na nových stavbách rodinných domov boli červené
strechy, respektíve či obec nemá regulatív, ktorý by určoval farbu strechy.
f)Starosta obce odpovedal, že v regulatívoch územného plánu je stanovený len sklon striech, nie je
tam riešená farba strechy.
g)p.Albertová sa poďakovala v mene kultúrnej komisii obci ako obec vyriešila darčeky pre
dôchodcov v rámci „mesiaca úcty k starším“ formou darčekových poukážok a tiež ako bola vyriešená
akcia Mikuláš.

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

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

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 15.12.2020.
Schválené uznesenie č.4/2020.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o uzavretí nájomnej zmluvy budovy potravín pod súpisným číslom 57
2. Informáciu starostu o uzavretí kúpnej zmluvy s pánom Thonhauserom.
3. Informáciu starostu, že sa ešte neuzavrela Zámenná zmluva s pánom Sobotom, z dôvodu
nepredloženia návrhu zmluvy.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom,
objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.
6. Zámer vykonať Jednoduché pozemkové úpravy v lokalite bývalého štátneho majetku
7. Predložený návrh rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
8. Navrhnutý Cenník poplatkov vyberaných obcou
9. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí spoločnosti INTEXCOM s.r.o. Zvolen na 3
deti s trvalým pobytom v našej obci.
10. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVP – Centrum vzdelávania
a poradenstva, o.z. Zvolen na 6 detí s trvalým pobytom v našej obci.
11. Predložené rozpočtové opatrenie č.3/2020
12. Informáciu o nákladoch na 1 a druhé kolo celoplošného testovania v Ostrej Lúke.
13. Informáciu o vykonaní kontroly dokladov z verejného obstarávania Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou, už by nič nemalo brániť na výmenu strešnej krytiny.
14. Informácia starostu, že bola podaná žiadosť o dotáciu na poslancov BBSK na vybudovanie
Oddychovej zóny pri ihriskách.
15. Informácia starostu o podaní žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond, ohľadom
vybudovania verejného vodovodu v lokalite Pod ihriskom.

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení JUDr. Ján Zdút Šťastný a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov
zápisnice Jana Albertová a Ján Kružliak
Za: 4
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: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným
odpadom na území obce Ostrá Lúka, v znení ako bol predložený návrh na zastupiteľstvo.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Zámer vykonať Jednoduché pozemkové úpravy v lokalite bývalého štátneho majetku
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2021, ako bol predložený na zastupiteľstvo.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Cenník poplatkov vyberaných obcou Ostrá Lúka za prenájom nehnuteľného majetku.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. 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 2020/2021. 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: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. 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 2020/2021. Toto centrum navštevujú šesť detí z obce, na jedno z nich prišla aj
druhá žiadosť o dotáciu tak určujeme len polovičnú sumu, čiže celková schválená dotácia
predstavuje sumu 330,-€.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Predložené rozpočtové opatrenie č.3/2020
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Uznesenie č.4/2020
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 15.12.2020 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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