Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 10.12. 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 hlasovať.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Program zasadnutia : 1.Otvorenie.
2.Voľba návrhovej komisie.
3.Schvaľovanie rozpočtu obce 2016
4.Schvaľovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce.
5.Rôzne: a. shvaľovanie zmien rozpočtu za rok 2015.
b. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
c. Schvaľovanie platu starostu obce.
d. Schvaľovanie Programu hospodárskeho rozvoja sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka
na obdobie 2015- 2024.
e. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov.
f. Informácia o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve.
g. Informácia o zverejnení územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
h. Informácia o predbežnom dohodnutí s pánom Hlaváčom o starostlivosti o obecný vodovod.
ch. Informácia o ústnej dohode s pánom Bartkom Jozefom na odhŕňaní snehu .
6. Diskusia.
7. Schvaľovanie 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 schvaľuje rozpočet obce na rok 2016- je navrhnutý ako vyvážený. Príjmy a
výdavky sú vo výške 92425,-€,návrh rozpočtu bol zverejnený aj na vývesnej tabuli a na internetovej stránke.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2016.
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Ostrá Lúka o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce. Zmena sa týka nového zákona o odpadoch, v
ktorom sa mení financovanie odpadu, zákon vstúpi do platnosti od 1.1.2016. V ňom bude drobný stavebný
odpad vyčlenený z poplatku za komunálne odpady. Bio odpad bude musieť riešiť obec. V obci budú

kompostéri, ak by boli nádoby na bio odpad museli by sa zvýšiť poplatky. Poplatky za dane ani odpad neboli
upravované.

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6.aObecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2015. týka sa zmien v rozpočte za rok 2015. Sú
to zmeny v príjmovej a výdavkovej časti. Uvedené položky sa týkajú úradu práce, ktorý refundoval 95%
nákladov aktivačného pracovníka p. Kamenského a 5% znáša obec. Z týchto prostriedkov boli zakúpené aj
OOPP ako aj pracovné náradie. p. Ďurčík mal dotaz či by sa nedali zamestnať aj viacerí občania. Starosta
odpovedal, že by to bolo možné, ale žiaľ nie je dostatok ľudí, ktorí by mali natoľko osvojené pracovné návyky,
aby boli prínosom pre obec.
Za : 5
Proti : 0
Zdržal sa : 0
6.b/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti. Určujú postup pri podávaní podnetov na štatutára v našej obce, ktoré
má riešiť hlavný kontrolór. Informácie o týchto zásadách doplnila pani kontrolórka. Podnet sa nedá podať ústne,
iba v písomnej forme a to buď zalepenou obálkou, alebo mailom.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6.c/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačný plat starostu obce s navýšením o 10 % doterajšieho
základného platu starostu v obci do 500 obyvateľov, čo predstavuje sumu 1407,-€. Návrh na zvýšenie platu
podal poslanec JUDr. Ján Zdút-Šťastný.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6.d/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka
na obdobie 2015- 2024. Je to strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Bol zverejnený na stránke obce. Je to rozsiahli
dokument má 130 strán. Doplnenie tabuľky na strane 41- Hospodárenie obce za roky 2009- 2014. Tento
dokument je pre obec dôležitý z dôvodu podávania budúcich projektov a zapájania sa do výziev.

6.e/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Centrum vzdelávania a poradenstva n.o.Zvolen a CVČ
Domino Zvolen, po 5,-€ na jedno dieťa mesiac v školskom roku 2015/2016/ september- august/ spolu sa jedná
sa o štyri deti. Príspevok vo výške 5,-€ na jedno dieťa a jeden mesiac na školský rok štát poskytuje na každé
dieťa vo veku od 5 do 15 rokov. Sú obce, ktoré celý tento príspevok využívajú vo svojej réžií.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6.f/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že na základe nového zákona o odpadoch č.79/2015 by mala
obec uzatvoriť Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy so spoločnosťou, ktorá deklaruje svoj záujme pôsobiť v
oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení
organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Mala by to byť firma ENVI-PAK, ktorá bude pôsobiť v našej
oblasti. Ak by sa táto zmluva neuzatvorila obec by išla do zlosovania, a vylosovaná firma by si nastavila
podmienky, ktoré by nám nemuseli vyhovovať. napr. frekvencia vývozu kontajnerov, ak by obec chcela viac
vývozov ako by navrhovali, tieto by si musela zaplatiť. Obec štvrťročne platí 100, -€, za zber separovaného
odpadu.

6.g/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zverejnení územného rozhodnutia o umiestnení
stavby- Realizácia optických sietí BU-1Budča. Je to dosť nešťastné navrhované vedenie siete, lebo je to veľmi
blízko vedenia obecného vodovodu. Ak by došlo k poruche vodovodu, mali by sme problém dostať sa k nemu
bez porušenia optického kábla. p. Zdút-Šťastný prisľúbil, že vypracuje nesúhlasné stanovisko do 15.12.2015
6.h/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie že starostlivosť o obecný vodovod je predbežne dohodnutá s p.
Hlaváčom.
6.ch/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odhŕňania snehu je zatiaľ dohodnuté iba ústne s p. Bartkom,
ktorý bude využívať obecnú radlicu. Firma KOVACO presunula traktor, ktorý sme využívali minulú zimu
do druhého podniku.
6.i / Obecné zastupiteľstvo navrhuje zakomponovať do pracovnej zmluvy o pracovnej činnosti pre p. Bartku
zodpovednosť za škodu spôsobenú na cudzom majetku.
7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky:
a/ p. Kupcovej, ktorá informovala o zlomenom kríží na hrobe jedného vojaka, a či by sa nedalo pridať viac
stoličiek do domu smútku, a lavičiek pred dom smútku.
b/ p. starostu, ktorí informoval o plánoch zastrešiť chodbičku medzi domom smútku a technickými
miestnosťami, tiež o prebúranie dverí v zadnej časti domu smútku, tak aby sa nemuselo chodiť popri rakve.
c/ predsedníčka KK Mgr.Bartková pozývala všetkých prítomných na akcie ktoré nás v blízkej budúcnosti
čakajú: Štefánska zábava, Novoročný výstup na Vápennú, Stolnotenisový turnaj, Obecnú zabíjačku a
Maškarný ples.
d/ p. Hudáka Ladislava, ktorý sa pozastavil nad konaním p. Bartku, ktorý traktorom denne niekoľkokrát
vychádza a vchádza do dvora traktorom. vynáša na cestu veľké množstvo blata, ktoré si však nečistí. Nestalo sa
tak ani po upozornení p. starostu. Cesta je permanentne znečistená a to dosť veľmi. p. Zdút- Šťastný navrhol že
keďže sa nič nezmenilo pozvú si ho pred komisiu verejného poriadku.
e/ p. Závadský chcel vedieť čo všetko p. starosta v tomto roku spravil, keďže sa mu zvýšil plat. p. ZdútŠťastný vymenoval aktivity p. starostu- úprava cesty, starostlivosť o vodovod, kanalizáciu, podávanie projektov
na výzvy, realizácia kamerového systému, výmena okien na obecnom úrade.
7.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č.5/ 2015.
Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh na uznesenie č.5 /2015
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8.Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala dňa 10.12.2015 Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík

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

Starosta obce

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

Mgr. Juraj Jelok

UZNESENIE č. 5/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO
DŇA 10.12.2015.
Obecné zastupiteľstvo :
A BERIE NA VEDOMIE :
1. Program obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu- Jana Albertová, Mgr. Ján Prokaj, a overovateľov zápisnice Mgr. Andreu
Bartkovú a Jaroslava Ďurčíka.
3. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2016
4. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI-PAK.
5. informáciu o zverejnení územného rozhodnutia o umiestnení stavby-Realizácia optických sietí
BU-1 Budča.
6. informáciu o predbežnej dohode s pánom Hlaváčom o starostlivosť o vodovod.
7.

informáciu o zatiaľ ústnej dohode s p. Bartkom o odhŕňaní snehu.

8. diskusné príspevky p. Kupcovej ohľadom hrobu vojaka, doplnení stoličiek a lavičiek do a pred
dom smútku, p. starostu ohľadom opráv v dome smútku, predsedníčky KK Mgr. A.Bartkovej o
akciách a podujatiach v blizkej budúcnosti, sťažnosť p. Hudáka na stav cesty v Lakšovej.

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. Rozpočet obce Ostrá Lúka na rok 2016.
Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. VZN obce Ostrá Lúka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015- týkajúce sa zmien v rozpočte a rok 2015.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

6. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

7. Mesačný plat starostu obce s navýšením 10% doterajšieho základného platu starostu. Po zvýšení bude
plat starostu obce Ostrá Lúka vo výške 1407,-€, s účinnosťou od 1.1.2016
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ostrá Lúka na obdobie 2015- 2024.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

9. Dotáciu pre Centrum vzdelávania a poradenstva Zvolen na jedno dieťa a CVČ Domino
Zvolen vo výške 5, -€, na mesiac v školskom roku 2015/2016 spolu pre 4 deti.
Za : 5

Proti :

0

Zdržal sa : 0

Proti :

0

Zdržal sa : 0

10. Uznesenie č. 5/2015.
Za : 5

C

NAVRHUJE :
1. Do zmluvy o pracovnej činnosti s p. Bartkom zakomponovať zodpovednosť za škody spôsobené na
súkromnom majetku pri odhŕňaní snehu.
2. vypracovať nesúhlasné stanovisko k k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby- realizácia optických
sietí BU 1- Budča.
Zapísala dňa 10.12.2015 : Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice : Mgr. Andrea Bartková
Jaroslav Ďurčík

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

Starosta obce

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

: Mgr. Juraj Jelok

