Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.5.2015
v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke.
Prítomní :

starosta : Mgr. Juraj Jelok
poslanci : podľa prezenčnej listiny
ostatní prítomní : podľa prezenčnej listiny.
1.Otvorenie : Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Predniesol program
zasadnutia, pretože neboli žiadne pripomienky dal zaň hlasovať.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Program zasadnutia : 1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesenia.
4. Schvaľovanie zmien rozpočtu
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie : Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj,
Overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Bartková,
Jaroslav Ďurčík
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
a/ kontrolu uznesenia :
Zvolať stretnutie zástupcov lesných spoločností, ktoré využívajú na odvoz dreva obecnú komunikáciucestu do ovčína. Stretnutie sa konalo dňa: 25.3.2015. Spoločnosť Urbár už vyťažila väčšinu dreva. Ich
spoločnosť darovala cestu obci, takže oni nebudú finančne prispievať na opravu cesty.V najbližšom
období bude ťažiť v tejto oblasti ŠLP vo Zvolene. Pretože cestu nevlastnia nemôžu na ňu prispievať,
ale sú ochotný pomôcť strojmi, alebo materiálom. Pán JUDr. Zdút-Šťastný bližšie informoval
o priebehu stretnutia. Zástupci ŠLP sľúbili že nebudú preťažovať autá a budú kontrolovať rýchlosť.
Nie je efektívne plátať cestu po kúskoch, pretože by to pomohlo iba na krátku chvíľu a tak sa obecný
úrad chce zapojiť do výzvy cez europrojekty.
b/ Informáciu o odpredaji akcií Prima banky. Financie 6600 € sú už na účte obce.
4.

Rozpočtové opatrenie č.1/2015
1/ prevod z rezervného fondu na splátky istiny za kúpu kaštieľa.
2/koncom roka nabehli peniaze na kúpu kamerového systému 3600 €.
3/ predaj akcií Prima banky 6600 €

5.

Žiadosti Ing. Jána Bartoša a Márie Slašťanovej o probléme odtekania dažďovej vody za ich
záhradami a nezjazdnosti poľnej cesty, ktorá je na obecnej parcele. Poľná cesta je na
problémovom mieste už dlhé roky podmáčaná. Aj p. Horváthová nie je spokojná s terajším stavom,
pretože má v prenajme priľahlé pozemky, platí za ne no ničia ich autá a traktory, ktoré tadiaľ
prechádzajú, pretože obchádzajú mokré miesta, kde by zapadli. Voda odtiaľ sa odvádzala
odvodňovacím rigolom cez záhrady. Tento rigol však p. Krupička ktorý si odkúpil od obecného

úradu obecnú parcelu, ktorú roky využívala rodina jeho manželky neudržiava. Avšak OÚ pri
odpredaji ho zaviazal že bude rigol udržiavať, toto však nie je z jeho strany dodržiavané. Preto OÚ
vyzve p. Krupičku k náprave. Ďalej poľná cesta bude upravená navozením skál z rumoviska
bývalého kaštieľa.
e/ Diskusné príspevky :
1/ p. Kupcovej ktorá tlmočila žiadosť pána zo Sliača, ktorý spracúva knihu o rode Ostrolúckych. Bol
by rád keby obec prispela na to aby túto knihu mohol dať do tlače.
p. starosta odpovedal že to nebude možné, ale keď sa bude spracovávať nová brožúrka o Ostrej Lúke
mohol by tam prispieť svojim výskumom.
2/ p. Rumana ktorý sa sťažoval na sklad dreva za jeho domom. Keď drevo skladajú púšťajú ho z veľkej
výšky, otriasa mu celým domom. Preto prosí p. starostu aby jednal s nimi on, pretože s ním sa nechcú
rozprávať. Starosta prisľúbil že sa porozpráva s predsedom Urbáru, aby zjednal nápravu. Tiež obec
požiada pozemkový fond o prevedenie pozemkov na bývalom majetku na obec. Takto by sa zamedzilo
skladovaniu dreva v blízkosti domu p. Rumana.
3/ Projektovú dokumentáciu na športovo oddychový areál za obchodom. OÚ ešte osloví vlastníkov
domov a pozemkov susediacich so šport. odd. areálom. Úrad vlády vypísal výzvu do ktorej sa
zapojíme aby sme získali financie na vybudovanie multifunkčného ihriska.
4/ p. Jamrich upozornil na zatekanie dažďovej vody do vodojemu a potrebu opravy vypúšťacieho
ventila na trase vodovodu. Opravy budú prevedené v dohľadnom čase.
5/ p. Mgr. Závadský sa informoval ako sa p. Ruman a p. Zvarkovej podieľajú na prípadných opravách
kaštieľa, alebo iných finančných záväzkoch, napríklad poistenie kaštieľa, nájomné.
Odpovedal p. starosta- nepodieľajú sa ničím. Obec aj naďalej hľadá investora na opravu tejto budovy.
4/ Obecné zastupiteľstvo ukladá :
a/p. starostovi vypracovať projektovú dokumentáciu za účelom získania pozemkov na bývalom
majetku od SPF do vlastníctva obce bezodplatne.
b/Osloviť p. Krupičku aby opravil odvodňovací rigol cez jeho pozemok a následne ho riadne udržiaval.
5/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Návrh p. starostu o zvýšenie poľnej cesty za ovčínom, navozením kamenia na obecnú parcelu.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh uznesenia č.2/ 2015.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6/Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa7.5. 2015 Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková ...................................
Jaroslav Ďurčík
...................................
Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

UZNESENIE č.2/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 7.5.2015.
Obecné zastupiteľstvo :
A.
BERIE NA VEDOMIE :
1. Program obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu – Jana Albertová, Mgr. Ján Prokaj
Overovateľov zápisnice – Mgr. Andrea Bartková , Jaroslav Ďurčík.
3. Informáciu starostu obce o stretnutí so zástupcami lesných spoločností, ktoré využívajú na odvoz
dreva obecnú komunikáciu- cestu do ovčína. Stretnutie sa konalo dňa 25.3.2015
4. Informáciu o odpredaji 11 akcií spoločnosti Prima banka Slovensko za cenu 6600, €, finančné
prostriedky sú už na účte obce.
5. Rozpočtové opatrenie č.1/2015
6. Žiadosť Ing. Jána Bartoša a tiež žiadosť p. Márie Slašťanovej o probléme odtekania dažďovej vody
za ich záhradami, a nezjazdnosti poľnej cesty poza záhrady, ktorá je na obecnej parcele.
7. Informáciu o projektovej dokumentácií na Športovo- oddychový areál- multifunkčné a detské
ihrisko.
8. Diskusné príspevky : p. Kupcovej, p. Mgr. Závadského, p. Rumana, p. Jamricha.
B.
SCHVAĽUJE :
1.Program obecného zastupiteľstva.
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová ( zapisovateľka) a Mgr. Ján Prokaj a overovateľov
zápisnice Mgr. Andreu Bartkovú a Jaroslava Ďurčíka
Za :
Proti :
Zdržal sa :

5
0
0

3.Rozpočtové opatrenie č. 1/ 2015
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
4. Návrh starostu o zvýšenie cesty poza záhrady, navozením kamenia na obecnú parcelu.
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

5. Uznesenie č.2 /2015
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
C.
UKLADÁ :
1. Vypracovať projektovú dokumentáciu za účelom získania pozemkov od SPF bezodplatne do
vlastníctva obce.
2. Osloviť p. Krupičku ohľadom udržiavania odvodňovacieho rigolu.
3. Osloviť vlastníkov pozemkov susediacich so športovo- oddychovým areálom.
Zapísala dňa 7.5.2015 : Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Andrea Bartková ..............................
Jaroslav Ďurčík
..............................

Starosta obce

: Mgr. Juraj Jelok

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

