Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka dňa 29.9.2022

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 29.6.2022 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a)Schválenie bezodplatného prevodu pozemku vo vlastníctve SR v správe SPF parcela KNC
č.30/2 o výmere 22 m2 pod budúcim chodníkom. Zo strany obce bola podpísaná Zmluva
o bezodplatnom prevode vlastníctva dňa 18.8.2022, podľa dostupných informácii zo strany
SPF bola zmluva podpísaná 22.9.2022.
b)Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok Zameranie - Triedený zber
komunálnych odpadov, kde celkový rozpočet stavby a strojného vybavenia je vo výške
341 859,59 Eur a spoluúčasť obce je 5% čo predstavuje sumu 17 092,98 Eur.
c)Nebola podaná žiadosť na OÚ Zvolen – odbor katastrálny ohľadom zmeny druhu pozemku
z lesného pozemku na ostatnú plochu na ktorých sa nachádzajú lesné cesty. Dôvodom
nepodania žiadosti je nesúhlasné stanovisko OU Zvolen – odbor pozemkový a lesný.

K bodu 3 – Schvaľovanie Územného plánu obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č.5
a)Starosta prítomných informoval o procese riešenia ÚPN – Zmeny a doplnky č.5, hlavne
prečítal stanovisko OÚ Banská Bystrica – odbor výstavby a bytovej politiky, kde bolo
konštatované ,že súhlasí s predloženým návrhom a nemá námietky na predloženie
predmetného dokumentu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
b)Starosta obce dal hlasovať o ÚPN obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č.5, kde za
hlasovali 4 poslanci, zdržal sa - 1, proti -0.

K bodu 4 – Schvaľovanie VZN o záväznej časti ÚPN Ostrá Lúka
a)Starosta obce prítomných informoval, že na základe schváleného ÚPN Ostrá Lúka –Zmeny
a doplnky č.5 je potrebné urobiť zmeny a doplnky Všeobecného záväzného nariadenia(VZN)
obce Ostrá Lúka v záväznej časti ÚPN Ostrá Lúka. Prečítal doplnky a navrhované zmeny vo
VZN a požiadal poslancov o hlasovanie.
b)Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.1/2022, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN
obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č.5
Priebeh hlasovania: za – 4 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 1.

K bodu 5 – Schvaľovanie predaja obecného majetku
a)Starosta obce predniesol žiadosť p. Maximiliána Janotku o odkúpenie obecných pozemkov
KNC č.799,797,795,794/1,788/1 v celkovej výmere 8535 m2 v extraviláne obce –lokalita
Guzdín. Zároveň informoval prítomných, že na uvedené parcely bol vypracovaný znalecký
posudok, kde bola určená cena 2 Eur/m2 a že na predmetné parcely poslanci na
predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve schválili zámer na predaj predmetných pozemkov.
b)Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj predmetných pozemkov v celkovej výmere 8535 m2
v cene 2 Eur/m2 , v celkovej sume 17070 Eur s podmienkou, že kupujúci uhradí všetky náklady
spojené s prevodom vlastníctva. Zároveň sa kupujúci zaväzuje, že sprejazdní poľnú cestu na
obecných pozemkoch CKN č.794/2, 788/3, 794/3.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
c)Starosta obce prečítal žiadosť p. Róberta Spodniaka bytom Ostrá Lúka 38 a p. Anny
Raniakovej o odkúpenie obecnej parcely KNC č.60/3 o výmere 170 m2 v zmysle
predloženého Geometrického plánu. Jedná sa o parcelu , ktorá prechádza ich záhradou.
d)Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer predať obecnú parcelu KNC č.60/3 o výmere 170m2
žiadateľom.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
e) Starosta obce prečítal žiadosť p. Daniela Litvu bytom Nevädzova 6/f ,Bratislava o odkúpenie
obecných pozemkov CKN č.633 o výmere 1046 m2 a časť CKN č.634 o výmere cca 9000 m2
( presná výmera bude uvedená na základe geometrického plánu) ktoré sa nachádzajú
v extraviláne v lokalite Prievlaky. Žiadateľ vlastní susedné pozemky a kúpou obecných
pozemkov chce získať ucelenú plochu, ktorú chce hospodársky využívať.
f) Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer predať obecné parcely CKN č.633, časť č.634
žiadateľovi. Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán na parcelu č.634.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.

K bodu 6 – Schvaľovanie prenájmu obecného majetku
a)Starosta obce prečítal žiadosť p. Róberta Dičéra bytom Ostrá Lúka č.2 o dlhodobý prenájom
obecnej nehnuteľnosti – stavby pod súpisným číslom 5, CKN č.188/61. kde je jeho zámerom
uvedenú stavbu do dvoch rokov zrekonštruovať na vlastné náklady podľa projektu na ktorý už
bolo vydané územné rozhodnutie.
b) Obecné zastupiteľstvo schválilo dlhodobý prenájom obecnej parcely CKN č.188/61 za
podmienok uvedených v žiadosti p. Dičéra vo výške 1 Eur/rok. Nájomca v budúcnosti nebude
žiadať finančné vysporiadanie za zhodnotenie majetku obce.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
c)Starosta obce prítomných informoval o rokovaniach s predsedami pozemkových
spoločenstiev Ostrá Lúka ohľadom prenájmu obecných lesných ciest, ktoré susedia
s pozemkami pozemkových spoločenstiev. Dôvod prenájmu je ten, že OÚ Zvolen - odbor
pozemkový a lesný požaduje, aby obec ako vlastník lesných pozemkov – lesné cesty si

zabezpečila na tieto pozemky odborného lesného hospodára alebo aby to dala do nájmu
lesným hospodárskym subjektom. Optimálnym riešením je to bezodplatne prenajať
pozemkovým spoločenstvám.
d) Obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prenájom obecných parciel KNC č.1832
o výmere 11088 m2 Lesnej a pasienkovej spoločnosti Vápená Ostrá Lúka 73, KNC č.683
o výmere 1063 m2 Urbárskej spoločnosti Ostrá Lúka 73 a obecnej parcely KNC č.615
o výmere 1490 m2 Lesnej a pasienkovej spoločnosti Gunda Ostrá Lúka č.43 po dobu platnosti
Programu starostlivosti o les do 31.12.2029.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 7 – Rôzne
a)Starosta obce informoval prítomných o vyúčtovaní akcie Kultúrna jar Adely Ostrolúckej, kde
celkové náklady na akciu boli 7385,45 Eur, z rozpočtu obce bolo použitých 1585,45 Eur
zostávajúca suma bola uhradená zo získaných dotácii a to 3800 Eur z BBSK a 2000 Eur od
Róberta Dičéra.
b)Starosta obce informoval, že bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond na zateplenie budovy obecného úradu a výmenu ďalších okien a dverí
na budove. Celkový rozpočet je 115 922,89 Eur a z toho spoluúčasť obce v prípade schválenia
je 5796,11 Eur.
c) Starosta obce informoval, že bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond, oblasť Ochrana a využitie vôd ohľadom rozšírenia kapacity ČOV z 300
EO na 525 EO a rozšírenie stokovej siete na futbalové ihrisko. Celkový rozpočet stavby je
1052631,50 Eur a z toho spoluúčasť obce je 52 631,51 Eur.
d)Starosta obce informoval prítomných, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (NFP)z Programu rozvoja vidieka pre tie obce v ktorých
prebehli pozemkové úpravy, kde spadá aj obec Ostrá Lúka. Jedná sa o opravu a rekonštrukciu
poľných ciest vo vlastníctve obce a budovanie vodozádržných opatrení. Obec je vlastníkom
takýchto ciest a starosta obce navrhol aby bola podaná žiadosť na opravu vybraných poľných
ciest vo vlastníctve obce.
e)Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o NFP na opravu vybraných poľných ciest
vo vlastníctve obce. Zároveň schválilo návrh Zmluvy o službách so spoločnosťou CS
Consulting International s.r.o. Šaľa.
Priebeh hlasovania: za – 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
f)Starosta obce informoval prítomných o procese predaja cirkevného pozemku ECAV Ostrá
Lúka KNC č.1583 Róbertovi Dičérovi, ktorý má záujem na tomto pozemku postaviť Dom
seniorov. Nakoľko obec má záujem, aby bol postavený Dom seniorov, tak starosta navrhol aby
obec informovala predstaviteľov Zvolenského seniorátu o tomto zámere, aby podporili
schválenie predaja predmetného pozemku. Poslanci súhlasili s návrhom starostu obce
a zároveň ho poverili, aby o informoval predstaviteľov Zvolenského seniorátu o stanovisku
obecného zastupiteľstva.
g)Poslanec Ing. Ladislav Hudák tlmočil požiadavku Ing. Vladimíra Slančíka ohľadom
odstránenia bioodpadu z pozemku jeho mamy – Márie Slančíkovej, ktorý sa nachádza za
areálom bývalých štátnych majetkov a je neoprávnene využívaný občanmi Ostrej Lúky ako
skládka bioodpadu.

h)Starosta obce k uvedenej požiadavke podal nasledovné stanovisko, že obec má v uvedenej
lokalite pozemok, ktorý bol na tomto zastupiteľstve schváleným územným plánom (Lokalita
č.5/4), ktorý je určený pre funkciu údržby zelene v obci. V budúcnosti obec plánuje pre svojich
obyvateľov dať do užívania uvedenú lokalitu. Starosta konštatoval, že v čase prideľovania
pozemkov pri realizovaných pozemkových úpravách extraviláne obce (2014), tento zelený
odpad bol na uvedenom pozemku. Vlastník pozemku vedel, že sa tam nachádza zelený odpad
aj napriek tomu si tam dal vymerať pozemok. Odpad je tam od obdobia fungovania štátneho
majetku, keď tam bolo hnojisko. Obec sa bude snažiť riešiť vzniknutý problém v rámci svojich
finančných možností.

K bodu 8 – Diskusia
a) p. Viera Horváthová poďakovala starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva za
odvedenú prácu pre obec Ostrá Lúka za uplynulé štvorročné obdobie.
K bodu 9 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia č.3/2022 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

Zapísal : Ing. Ladislav Hudák

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 29.9.2022.
Uznesenie č.3/2022
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu, že na základe schváleného bezodplatného prevodu pozemku vo
vlastníctve SR v správe SPF parcela KNC č. 30/2 o výmere 22 m2 pod budúcim
chodníkom bola zo strany obce podpísaná 18.8.2022 Zmluva o bezodplatnom
prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec. Podľa dostupných
informácii zmluva bola podpísaná aj zo strany SPF dňa 22.9.2022. Zatiaľ nebola
doručená obci a bez nej nebude možné vydať stavebné povolenie na výstavbu
chodníka.
2. Informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zameranie – Triedený
zber komunálnych odpadov. Celkový rozpočet stavby a strojného vybavenia
341 859,59,-€, z toho spoluúčasť obce je 5% a predstavuje sumu 17 092,98,-€.
3. Informácia, že nebola podaná žiadosť na Okresný úrad Zvolen, katastrálny odbor,
o zmenu druhu z lesného pozemku na ostatnú plochu z dôvodu, že lesný a pozemkový
odbor s tým nesúhlasil. Predložená žiadosť by nebola úspešná.
4. správu o obstaraní ÚPN obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č. 5
5. Žiadosť pána Maximiliána Janotku o odkúpenie obecných parciel KN“C“ č. 799, 797,
795, 794/1, 788/1 v celkovej výmere 8535m2, ktoré sa nachádzajú extraviláne obce
Ostrá Lúka v časti Guzdín.
6. Žiadosť pána Róberta Spodniaka, bytom Ostrá Lúka 38 a pani Anny Raniakovej,
bytom Cikkerova 11 Sliač o odkúpenie vytvorenej parcely KN“C“ č. 60/3 o výmere
170 m2 podľa Geometrického plánu vyhotoveného Ing. Alžbetou Paučovou pod
číslom 31644341-156/2022, ktorá im prechádza krížom cez záhradu. V minulosti tam
bola cesta, a preto parcela zostala v majetku obci. Obecná parcela rozdeľuje ich
pozemky.
7. Žiadosť pána Daniela Litvu, bytom Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava, ktorý by chcel
odkúpiť v celosti parcelu KN“C“ č. 633, ostatná plocha o výmere 1046 m2, a časť
parcely 634 ako je znázornené na mapke (príloha). Táto parcela je vedená ako vodná
plocha, využitie močiar. Z tejto parcely by chcel kúpiť cca 9000 m2. Presná výmera
bude vychádzať z vypracovaného Geometrického plánu. Aktuálne dokupuje susedné
pozemky a chce si to sceliť. V budúcnosti by chcel tieto pozemky hospodársky
užívať.
8. Žiadosť Róberta Dičéra, Ostrá Lúka 2 o dlhodobý prenájom obecnej nehnuteľnosti
stavby pod súpisným číslom 5, zapísanej na liste vlastníctva 666. Jeho zámerom je
predmetnú budovu a celý areál do dvoch rokov zrekonštruovať na jeho náklady,
podľa projektu, na ktorý je už vydané územné rozhodnutie.
9. Informáciu starostu o rokovaniach s predsedami Urbárskej spoločnosti PS a Lesnej
a pasienkovej spoločnosti Vápená PS s pánom Jánom Bučanom a Lesnej
a pasienkovej spoločnosti Gunda PS o prenájme obecných lesných ciest. Prenájom je

navrhnutý preto, aby obec nemusela platiť odborného lesného hospodára, ktorého by
vzhľadom na charakter pozemkov obec musela mať.
10. Informáciu starostu o vyúčtovaní Kultúrnej Jari Adely Ostrolúckej. Celkové náklady
boli 7385,45,-€, získané dotácie BBSK 3800,-€, pán Dičér 2000,-€. Z rozpočtu obce
bolo použitých 1585,45,-€.
11. Informácia starostu, že bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov – zateplenie budovy úradu, výmena ešte nevymenených okien
a dverí na budove. Celkový rozpočet 115 922,89,-€, z toho spoluúčasť obce v prípade
schválenia 5796,11,-€.
12. Informácia starostu, že bola podaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na
Environmentálny fond, oblasť: Ochrana a využívanie vôd – Intenzifikácia ČOV
(rozšírenie kapacity z 300 EO na 525 EO), rozšírenie stokovej siete na ihrisko.
Celkový rozpočet stavby 1 052 631,50,-€, z toho spoluúčasť obce 52 631,58,-€.
13. Informáciu starostu, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o NFP
z Programu rozvoja vidieka pre tie obce, v ktorých prebehli pozemkové úpravy, čo sa
týka aj našej obce. Je možnosť žiadať na opravu poľných ciest vo vlastníctve obce.
Starosta navrhol sa zapojiť do tejto výzvy a opraviť cca kilometer cesty od Šibeníc
smerom k poľovníckej chate, ktorá leží na parcele KN“C“ 829 v katastri obce Ostrá
Lúka (mapka cesty v prílohe). Pri tejto výzve nie je stanovená žiadna spoluúčasť obce,
ale obec by mala náklady na projektovú dokumentáciu a tiež náklady s podaním
žiadosti a následným vyúčtovaním.
14. Informáciu o procese predaja cirkevného pozemku ECAV Ostrá Lúka parcely KN“C“
č. 1583 pánovi Dičérovi, ktorý má záujem na uvedenej parcele postaviť Dom
seniorov. Celozborový konvent uvedený predaj schválil, následne by to mal schváliť
aj Zvolenský seniorát, až potom by sa mohol predaj uskutočniť.
B SÚHLASÍ
1. s návrhom vybavenia pripomienok vznesených v procese pripomienkovania návrhu
ÚPN, ktorých prehľad tvorí prílohu 1 tohto uznesenia
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. s návrhom vybavenia pripomienok vznesených v procese pripomienkovania návrhu
VZN, ktorých prehľad tvorí prílohu 2 tohto uznesenia
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C 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. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) ÚPN obce Ostrá Lúka –
Zmeny a doplnky č. 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1

4. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (Zákon
o obecnom zriadení), § 26 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) VZN č. 1/2022, ktorým sa
vyhlasujú záväzné časti ÚPN obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č. 5
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
5. Odpredaj obecných parciel na základe žiadosti pána Maximiliána Janotku, nar.:
13.4.1990, bytom ČSA 66, 962 31 Sliač o odkúpenie obecných parciel KN"C" – č. 799
o výmere 1186 m2, druh pozemku ostatná plocha, KN“C“ č. 797 o výmere 2270 m2,
druh pozemku ostatná plocha, KN“C“ č. 795 o výmere 860 m2, druh pozemku ostatná
plocha a parcely vytvorené podľa Geometrického plánu vypracovaného Ing. Dušanom
Matušovom dňa 26.5.2022, číslo: 34793305-120/2022 KN“C“ č. 794/1 o výmere 1105
m2 a 788/1 o výmere 3114 m² druh pozemku ostatná plocha spolu 8535 m² za cenu 2,€ za 1m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 17070,-€, podľa zákona č. 138/1991, § 9a
ods. 8, písm. e),- prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Kupujúci
vlastní susedné pozemky. Podmienkou je, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s
prevodom vlastníctva. Zároveň sa kupujúci zaväzuje sprejazdniť poľnú cestu na
obecných parcelách 794/2, 788/3, 794/3.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Zámer predať novovytvorenú parcelu KN“C“ č. 60/3 o výmere 170 m2 podľa
Geometrického plánu vyhotoveného Ing. Alžbetou Paučovou pod číslom 31644341156/2022 pánovi Róbertovi Spodniakovi, bytom Ostrá Lúka 38 a pani Anne
Raniakovej, bytom Cikkerova 11 Sliač, podľa zákona č. 138/1991, § 9a ods. 8, písm.
e),- prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Parcela záujemcom o
kúpu prechádza krížom cez ich záhradu, rozdeľuje ich pozemky.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Zámer predať pánovi Danielovi Litvovi, bytom Nevädzova 6/f, 821 01 Bratislava,
parcelu KN“C“ č. 633, ostatná plocha o výmere 1046 m2, a časť parcely 634 ako je
znázornené na katastrálnej mapke (príloha). Táto parcela je vedená ako vodná plocha,
využitie močiar. Z tejto parcely by chcel kúpiť cca 9000 m2. Presná výmera bude
vychádzať z vypracovaného Geometrického plánu. Predaj by sa uskutočnil podľa
zákona č. 138/1991, § 9a ods. 8, písm. e),- prevod majetku obce z dôvodu hodného
osobitého zreteľa. Kupujúci vlastní susedné pozemky.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Dlhodobý prenájom obecnej nehnuteľnosti stavby pod súpisným číslom 5, na parcele
KN“C“188/61, zapísanej na liste vlastníctva 666 pánovi Róbertovi Dičérovi, nar.:
29.9.1970, bytom Ostrá Lúka 2, za jedno euro ročne. Nájomca predmetnú budovu a celý
areál do dvoch rokov zrekonštruuje na jeho náklady, podľa projektu vypracovaného Ing.
arch. Petrom Haršánim – „Areál Horného kaštieľa Ostrolúckych čiastočná
rekonštrukcia“, na ktorý je už vydané územné rozhodnutie. Nájomca v budúcnosti
nebude žiadať finančné vysporiadanie za zhodnotenie majetku obce.
Za:
Proti:
Zdržal sa:
9. Bezodplatný prenájom obecnej parcely KN“C“ č. 683 o výmere 1063 m2, lesný
pozemok, Urbárskej spoločnosti Ostrá Lúka 73 po dobu platnosti Programu
starostlivosti o les do 31.12.2029.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Bezodplatný prenájom obecnej parcely KN“C“ č. 1832 o výmere 11088 m2, lesný
pozemok, Lesnej a pasienkovej spoločnosti Vápená, Ostrá Lúka 73, po dobu platnosti
Programu starostlivosti o les do 31.12.2029.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Bezodplatný prenájom obecnej parcely KN“C“ č. 615 o výmere 1490 m2, lesný
pozemok, Lesnej a pasienkovej spoločnosti Gunda, Ostrá Lúka 43, po dobu platnosti
Programu starostlivosti o les do 31.12.2029.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. Podanie žiadosti o NFP z Programu rozvoja vidieka, Podopatrenie: 4.3 – Podpora na
investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Žiadosť by bola podaná na úpravu poľnej
cesty a okolia, ktorá leží na obecných parcelách v katastri obce Ostrá Lúka. Zároveň
schvaľuje návrh Zmluvy o službách so spoločnosťou CS Consulting International, s.r.o.
Šaľa.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

D POVERUJE
1. Starostu obce, aby informoval predstaviteľov Zvolenského seniorátu o stanovisko
obecného zastupiteľstva, že obec má záujem o výstavbu Domu seniorov na území
obce, konkrétne na parcele KN“C“ č. 1583 a je naklonená k tomu zmeniť územný
plán v tej časti obce a podporuje zámer výstavby Domu seniorov.

Zapísal dňa 29.9.2022 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice

Mgr. Ján Prokaj
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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