Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Ostrá Lúka dňa 14.9.2021
K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal
schválenie program obecného zastupiteľstva . Poslanci OZ uvedený program schválili
jednohlasne.

na

c) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : p. Albertovú a Ing. Hudáka, overovateľov
zápisnice Mgr. J.Prokaja a p.Kružliaka. Návrh starostu obce bol schválený obecným
zastupiteľstvom jednohlasne.
K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.6.2021 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a) Starosta informoval o procese riešenia spomaľovačov na ceste. Žiadosť ,ktorá bola
poslaná na vyjadrenie DI OR PZ Zvolen, bola zamietnutá. Ďalším riešením je osadenie
meračov rýchlosti. Starosta to bude riešiť.
b) Starosta obce informoval, že mal pohovor ohľadom pálenia odpadu s majiteľom firmy,
ktorá je v areálu bývalých štátnych majetkov. Majiteľ firmy dal prísľub, že už nebude
v objekte firmy páliť odpad.
K bodu 3 – Rôzne
a)Starosta obce informoval o schválení dotácie z PPA na rekonštrukciu asfaltového povrchu
cesty do cintorína. Zároveň sa vyjadril, že by pri tejto akcii dal asfaltový povrch aj na úsek od
brány cintorína po dom smútku.
b)Starosta obce informoval, že nebola schválená žiadosť obce na zateplenie budovy obecného
úradu a výstavby vodovodnej siete na futbalové ihrisko, ktoré boli podané na Environmentálny
fond.
c)Starosta obce informoval o návrhu zámeny pozemkov medzi obcou a pani Vierou
Gajdošovou. Jednalo by sa o zámenu obecného pozemku KN-C 193/5 o výmere 49 m2
(geometrický plán č.45918279-261/2021) a parcelou KN-C o výmere 61 m2 (vlastník Viera
Gajdošová) na základe zámennej zmluvy.
d) Na základe predloženého návrhu starostu obce, obecné zastupiteľstvo jednomyseľne
schvaľuje uzavretie zámennej zmluvy za účelom zámeny predmetných pozemkov.
e)Starosta obce informoval o zbere veľkoobjemového odpadu, ktorý bude od 24.9.2021
a nebezpečného odpadu, ktorý bude 19.10.2021.Informáciu o zbere predmetných odpadov
dostanú občania do poštových schránok.
f)Starosta obce informoval, že od 16.9. 2021 sa bude vyvážať digestát z Bioplyn Budča na
polia v k.ú Ostrá Lúka, ktoré obhospodaruje PD Dobrá Niva.

g)Starosta obce informoval, že v polovici mesiaca august 2021 boli listom upozornení vlastníci
záhrad, ktorí nemali pokosené záhrady. Väčšina vlastníkov po tomto upozornení si pokosila
záhrady. Vlastníci pozemkov ktorí si doteraz nepokosili záhrady, budú riešení Okresným
úradom Zvolen, na základe postúpenia agendy zo strany obecného úradu.
.
K bodu 4 - Diskusia
a) Mgr. Prokaj informoval prítomných o nespokojnosti občanov s vyvážaním digestátu cez
obec Ostrá Lúka. Starosta obce vysvetlil, že bolo dohodnuté so zástupcami firmy
Bioplyn Budča, že vývoz sa nebude uskutočňovať cez víkend a sviatky, bohužiaľ túto
dohodu nedodržujú.
b) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce aby opäť vstúpil do jednania so
zástupcami firmy Bioplyn Budča a tlmočil im nespokojnosť s vývozom digestátu mimo
dohodnutých termínov a súčasne ich požiadať o dodržovanie dohodnutých termínov.
c) p.Miroslav Výboštok mal požiadavku, aby sa v tomto období nepálil biologický odpad
na záhradách, ako sa to stalo v týchto dňoch v časti obce. Starosta obce sľúbil, že to
prejedná a informácia o zákaze spaľovania pôjde do schránok.
d) p. Jana Albertová pochválila ostrolúcke ženy, ktoré sa zúčastnili brigády v obecných
kvetinových záhonoch.

K bodu 5 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Poslanci OZ uvedené uznesenie schválili jednohlasne

K bodu 6 - Záver
po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a po schválení
uznesenia, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.3/2021 obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke dňa 14.9.2021
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o poslaní žiadosti o vyjadrenie na Okresný dopravný inšpektorát
vo Zvolene ohľadom spomaľovačov na ceste III/2440, ktorý túto žiadosť zamietol.
2. Informáciu o doručení Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na asfaltovanie cesty do cintorína.
3. Informáciu o nepodporení žiadostí z Environmentálneho fondu na výstavbu
vodovodnej siete na ihrisko a tiež zateplenie budovy obecného úradu.
4. Informáciu o zámere uzatvoriť zámennú zmluvu medzi obcou a pani Vierou
Gajdošovou. Zámenná zmluva by sa realizovala medzi obecnou parcelou
KN“C“193/5 o výmere 49 m2 vytvorenou geometrickým plánom číslo 45918279261/2021 vyhotoveného Bc. Jozefom Babiakom a parcelou KN“C“ 196/13 o výmere
61 m2 vo vlastníctve pani Viery Gajdošovej.
5. Informáciu o zbere veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od 24.9.2021
a nebezpečného odpadu – 19.10.2021. Informácie o zberoch budú mať obyvatelia
v poštových schránkach.
6. Informáciu o vyvážaní digestátu z Bioplyn Budča od 16.9.2021 na polia
obhospodarované PD Dobrá Niva.
7. Informácia starostu, že boli upozornení vlastníci pozemkov záhrad, ktorí ich nemali
pokosené.

B 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 Ján Prokaj a Ján Kružliak
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Zámer uzatvoriť zámennú zmluvu medzi obcou a pani Vierou Gajdošovou. Zámenná
zmluva by sa realizovala medzi obecnou parcelou KN“C“193/5 o výmere 49 m2
vytvorenou geometrickým plánom číslo 45918279-261/2021 vyhotoveného
Bc. Jozefom Babiakom a parcelou KN“C“ 196/13 o výmere 61 m2 vo vlastníctve pani
Viery Gajdošovej.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Uznesenie č.3/2021
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C POVERUJE
1. Starostu obce informovať spoločnosť Bioplyn Budča o nespokojnosti občanov
s vývozom digestátu mimo dohodnutých termínov.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 14.9.2021 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice

Starosta obce

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

Ján Prokaj

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

Ján Kružliak

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

Mgr. Juraj Jelok

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

