Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 08.02.2018 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.Schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia č.1/2018
3.Rôzne.
4. Diskusia.
5. Schvaľovanie uznesenia.
6. Záver.
1.Otvorenie : Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.
Predniesol program zasadnutia, keďže neboli žiadne pripomienky dal zaň hlasovať.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie: Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj
Overovateľov zápisnice :
Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Obecné zastupiteľstvo schaľuje : 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. Starosta ho odporúča schváliť v znení, ktoré predniesol na poslednom zastupiteľstve
JUDr. Zdút- Šťastný.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3. Rôzne : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : Príspevok pre Centrum voľného času - Domček v Krupine vo
výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2017/2018. Toto centrum navštevuje jedno dieťa-Emka Horvátová.
Koncom minulého roka obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo tiež 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2017/2018
iným centrám voľného času, preto starosta navrhuje ponechať takú istú sumu.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Diskusia : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Diskusné príspevky :
a/ p. Mgr. Bartková pozývala prítomných na zabíjačku a maškarný ples v sobotu 10.2.2018
b/p. Ďurčíka, ktorý sa zaujímal kto bude robiť mäsiara na zabíjačke.
-Tento rok to bude pán Lucina.
c/p. starostu, ktorý informoval p. Závadského o tom, že p. farár Mgr. Čáby už vie o probléme vysychajúcich líp
v Panskej záhrade. Informoval ho o tom p. Lucina, a zároveň sa to riešili na presbyterstve. Dohodli sa, že
podajú žiadosť na výrub týchto líp a po preskúmaní ich stavu sa rozhodne o ďalšom postupe.
d/p. Šimovej, ktorá navrhovala spraviť posedenie pre občanov z nových domov, aby sme sa spoznali.

- na každú akciu, ktorá sa organizuje v obci môžu prísť všetci obyvatelia obce. Žiaľ to tak nie je. Bude
príležitosť počas Kultúrnej Jari Adely Ostrolúckej dňa 19.5.2018, keď pôjde pozvánka do každého domu v obci.
Možností ja viac, len nedá sa nikoho donútiť prísť na akciu, keď nemá záujem.
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č. 2/ 2018.
Po ukončení diskusie zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh na uznesenie č.2/2018
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6. Starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 8.2.2017

Jana Albertová

Overovatelia zápisnice

Jaroslav Ďurčík

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

Mgr. Andrea Bartková

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

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

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

UZNESENIE Č. 2/2018 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 8.2.2018
Obecné zastupiteľstvo :
A. SCHVAĽUJE :
1.Program obecného zastupiteľstva
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. Návrhovú komisiu v zložení

Jana Albertová (zapisovateľka) a
Mgr. Ján Prokaj
- overovateľov zápisnice v zložení Jaroslav Ďurčík
Mgr. Andrea Bartková
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. 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.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v zariadení Domček- Centrum voľného času v Krupine
vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2017/2018. Toto centrum navštevuje jedno dieťa
z obce, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 60,-€.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. Uznesenie č. 2/2018.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

B. BERIE NA VEDOMIE :
1. Návrh Všeobecne záväzného zariadenia 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.
2. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v zariadení Domček- Centrum voľného času
v Krupine na jedno dieťa v školskom roku 2017/2018.

3. Diskusné príspevky :
a/ p.Bartkovej o akciách v sobotu 10.2.2018
b/ p.Ďurčíka ohľadom zabezpečenia mäsiara na zabíjačku
c/ p.starostu ohľadom vysychania líp v Panskej záhrade.
d/ p.Šimovej o možnosti zorganizovania stretnutia s novými spoluobčanmi.

Zapísala dňa 8.2.2017

Jana Albertová

Overovatelia zápisnice Jaroslav Ďurčík
Mgr. Andrea Bartková

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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...................................
...................................

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

