Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.2.2015 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

Program zasadnutia : 1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zdržal sa : 0

Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesenia.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka
č.1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe
náhradného odvádzania odpadových vôd.
Rôzne.
Diskusia.
Schválenie uznesenia.
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 kontrolu uznesenia :
JUDr. Ján Zdút- Šťastný informoval o stretnutí s riaditeľom OSC vo Zvolene, ktorý
ho uistil, že vedia o havarijnom stave cesty III. triedy a je plánovaná oprava,
pokiaľ bude dostatok financií. Pôvodná zákazová značka pre nákladné automobily
z dôvodu nátlaku podnikateľov bola odstránená.

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2015
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe
náhradného zásobovania vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe
náhradného
odvádzania odpadových vôd. Okresná prokuratúra vo Zvolene dala podnet
na zrušenie VZN č. 1/008 a jeho nahradenie novým, v ktorom budú zapracované
výhrady OP.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. 1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecnej parcely
na základe žiadosti pána Pavla Oravca a manželky Viery Oravcovej
bytom Ostrá Lúka 41 o odkúpenie časti obecnej parcely E/ 265/
za cenu 0,10€ za 1m2, 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. Pozemok majú v užívaní dlhodobo. Podmienkou je že
kupujúci zabezpečí vypracovanie geometrického plánu, ktorý si dá
vyhotoviť na vlastné náklady a zároveň uhradí všetky náklady spojené
s prevodom vlastníctva.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. 2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj 11 akcií spoločnosti
Prima banka Slovensko, a. s. v celkovej menovitej hodnote akcií 4389€ ,
celková ponúkaná kúpna cena je 6600€, ktorá platí do 20.03.2015.
Pán starosta, ako aj jeho zástupca po prieskume odporúčajú využiť
ponuku nakoľko 11akcií je málo a doteraz nevyplácala banka žiadne
dividendy.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. 3/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie obstarávania a spracovania zmien
a doplnkov na základe žiadosti firmy KOVACO o zmenu územného
plánu obce ktorú predniesol pán starosta. Firma plánuje v okolí
svojej prevádzky rozširovať výrobu, preto bude potrebné začať
obstarávanie a spracovanie Zmien a Doplnkov č.3 Obce
Ostrá Lúka.

Náklady na zmenu územného plánu pre potreby spoločnosti
KOVACO s. r. o. uhradí uvedená spoločnosť.
Za: 5

Proti :

0

Zdržal sa :

0

5.4/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o e-mailovej
komunikácií s Mgr. Závadským ohľadom zlého stavu cesty
do ovčína a dlhodobé neriešenie tohto problému.
Cesta do ovčína v r.2007 bezplatne prešla pod obec. To museli
odsúhlasiť podielnici v Urbárskej spoločnosti. Problematika s touto
cestou sa už riešila aj skôr.
Urbárska spoločnosť si však dala podmienku aby bolo zohľadnené,
že ju budú používať veľké nákladné autá prepravujúce drevo
z lesa, pretože iná vhodná cesta tadiaľ nevedie.
Ďalej vymáhanie spôsobenej škody je otázne, pretože je ťažké určiť
vinníka. Právne to nie je vymožiteľné. Nie je pravda že sa tento
problém dlhodobo nerieši, boli diery zaplátané asfaltom a boli upravené
aj rigoly okolo cesty. Žiaľ veľké nákladné autá s drevom ju znova ničia.
Na Vápenej majú už iba okolo 100 m3, ale ŠLŠP má ťažiť až okolo
7000 m3 drevnej hmoty.
Čaká sa na nové programovacie obdobie . V priebehu 2 – 3mesiacov
ministerstvo má vyhlásiť výzvy na čerpanie financií. Obecný úrad má
už viac rokov vypracovaný projekt na opravu cesty do ovčína.
Ihneď po vyhlásení výzvy obecný úrad podá projekt prednostne
na túto cestu.
5. 5/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu pána starostu o pripravovaných výzvach s možnosťou
čerpať Európske finančné prostriedky v programovacom období
2014- 2020.
5.6/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu pána starostu o podaní žiadosti na Ministerstvo kultúry
o podporu organizovania podujatia v našej obci pri 200.výročí narodenia
Ľudovíta Štúra dňa 26.9.2015.

6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky :
1/ Pán Závadský navrhuje aby sa spoločnosti ktoré cestu využívajú
podieľali na oprave cesty, podľa toho koľko vyvážajú. Ak ide auto
na prázdno znížiť rýchlosť na 20 km/h, keď idú naložený nech ich
plnia iba na polovicu a niekde pod kopcom si urobia prekládku.
Autá často vychádzajú aj na zelený pás vedľa cesty, ktorým
vedú inžinierske siete, a prípojky, ktoré by mohli poškodiť.
2/ Pán Zdút navrhol zvolať sedenie dotknutých inštitúcií.
3/ Pán Hlaváč navrhol vyčísliť nutnú opravu cesty, aby prispeli
na opravu.
4/ Pán Závadský poďakoval za propagáciu separovania a navrhol
či by nebolo pre obec lacnejšie zriadiť zberný dvor a tak zredukovať
počet odvozov separovaného odpadu z obce.
Či je už opravený vodovod a aká bola porucha.
Bol by rád keby obec zriadila na internete diskusné fórum, aby
boli pripomienky adresné a pritom aby o bolo aj bezpečné pre
používateľa.
5/ Pán starosta odpovedal že odvoz separovaného odpadu je lacná
záležitosť, neoplatí sa to.
Vodovod je už opravený, našiel sa aj malý únik vody. V súčasnej
dobe je už rezervoár plný.
Založenie a prevádzkovanie takejto služby- diskusného fóra
by zvýšili náklady ale bude sa informovať o takejto možnosti.
6/ Pán Prokaj poďakoval všetkým organizátorom za peknú akciu
„dedinskú zabíjačku.“
7/ Pán Ďurčík pripomenul že sa blíži 70. výročie oslobodenia obce,
bolo by dobré spomenúť si na to.
8/ Pán Prokaj sa ponúkol že pripraví krátku reláciu k tejto
príležitosti.
9/ Pani Kupcová informovala že SZPB by chcel v obci zriadiť
pamätník obetiam nielen padlým ale aj väzneným vo vojnách.
Obecné zastupiteľstvo ukladá : Starostovi obce zorganizovať stretnutie so
zástupcami spoločností, ktoré vlastnia lesy a ťažia drevo a pri tom využívajú cestu
do ovčína za účelom zjednania podmienok používania cesty.

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č.1/ 2015.
Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová
prečítala návrh uznesenia č.1/ 2015.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8/Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 26.2.2015 Jana Albertová

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

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

Mgr. Juraj Jelok

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

UZNESENIE č.1/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 26.2.2015.
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 JUDR. Jána Zdúta- Šťastného o havarijnom stave cesty a jej následne
náprave.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 1/ 2015 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania
odpadových vôd.
5. Žiadosť pána Pavla Oravca o odkúpenie časti obecnej parcely E 265/ 2, ktorá
prechádza cez ich záhradu a užíva ju viac ako 50 rokov.
6. Ponuku o odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. – 11 akciív celkovej menovitej hodnote akcií 4389,-€. Celková ponúkaná kúpna cena je
6600,-€. Uvedená ponuka platí do 20.03.2015.
7. Návrh na začatie obstarávania a spracovania Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN obce
Ostrá Lúka, na základe podnetu spoločnosti KOVACO, s. r. o., ktorá plánuje pri
svojej prevádzke rozširovať svoju výrobu v danej lokalite. Na to, aby mohli
realizovať svoje plány, musí sa zmeniť územný plán obce v tejto lokalite.
Náklady na zmenu územného plánu pre potreby spoločnosti KOVACO s. r. o.,
uhradí uvedená spoločnosť.
8. Informáciu o e- mailovej komunikácií pána Závadského ohľadom zlého stavu
cesty do ovčína a neriešenie tohto problému.
9. Informáciu o pripravovaných výzvach s možnosťou čerpania Európskych
finančných prostriedkov v Programovacom období 2014- 2020.
10. Informáciu o podaní žiadosti na Ministerstvo kultúry o podporu organizovania
podujatia v našej obci pri 200. výročí narodenia Ľudovíta Štúra.

11. Diskusné príspevky : pána Mgr. Závadského, pána JUDR. Zdúta- Šťastného,
Pána Hlaváča, pána Mgr. Juraja Jeloka- starostu, pána Mgr. Prokaja, pána Ďurčíka,
pani Kupcovej.
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 :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrá Lúka č. 1/ 2015 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania
vodou, o zneškodňovaní obsahu žúmp a spôsobe náhradného odvádzania
odpadových vôd
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
4.Odpredaj časti pozemku KN „E“ 265/2, pre pána Pavla Oravca nar.: 9.3.1953
a jeho manželky Viery Oravcovej nar.: 3.8.1952, bytom Ostrá Lúka 41 za cenu
0,10€ za 1m2. Predaj sa realizuje 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. Osobitý zreteľ
sa uplatnil, z dôvodu dlhodobého užívania pozemku. Kupujúci zabezpečí
vypracovanie geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť na vlastné náklady
a zároveň uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva.
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
5. Odplatný prevod kmeňových akcií v počte 11 spoločnosti Prima banka
Slovensko a. s. za celkovú kúpnu cenu 6600,- €.
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

6. Začatie obstarávania a spracovania Zmien a Doplnkov č. 3 ÚPN
Obce Ostrá Lúka na základe žiadosti spoločnosti KOVACO s. r.o., ktorá plánuje
v okolí svojej prevádzky rozširovať svoju výrobu. Náklady na zmenu územného
plánu pre potreby spoločnosti KOVACO s.r.o. uhradí uvedená spoločnosť.
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
7. Uznesenie č.1/2015
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
C. UKLADÁ :
Zorganizovať stretnutie so zástupcami spoločností, ktoré vlastnia lesy a ťažia drevo
za cieľom zjednať podmienky užívania cesty do ovčína.
Zodpovedný : Starosta obce Ostrá Lúka Mgr. Juraj Jelok.
Zapísala dňa 26.2.2015 : Jana Albertová

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

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

Starosta obce

: Mgr. Juraj Jelok

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

