Zápisnica ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.11. 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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oboznámenie s výsledkami volieb
4. Zloženie sľubu starostu
5. Zloženie sľubu poslancov
6. Príhovor starostu
7. Schválenie programu
8. Poverenie poslanca OZ na zvolávanie zasadaní OZ
9. Voľba predsedov komisií
10. Diskusia.
11. Schvaľovanie uznesenia
12. Záver.
1.Otvorenie : Na úvod ustanovujúceho zastupiteľstva zaznela Slovenská štátna hymna, po ktorej
prítomných privítal p. starosta Mgr. Juraj Jelok
2. Obecné zastupiteľstvo určuje :
Zapisovateľku :
Overovateľov zápisnice :

Janu Albertovú
Jána Kružliaka a Ing. Ladislava Hudáka

3.Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Správu o výsledkoch volieb na starostu obce Ostrá Lúka a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Ostrá
Lúka prednesenú predsedníčkou miestnej volebnej komisie Ing. Tatianou Binderovou.
Komisia mala 5 členov + jednu zapisovateľku. Voľby prebehli dôstojne a nevyskytli sa žiadne problémy. Naša
obec odovzdala výsledky ako prvá.
Vo voličskom zozname bolo zapísaných :
259 voličov.
Odozdaných platných lístkov
:
108
Odovzdaných platných hlasov na starostu : 101
Odovzdaných platných hlasov na poslancov : 102
Počet hlasov pre poslancov Ing. Ladislav Hudák : 91
Jana Albertová
: 86
Ján Kružliak
: 85
Mgr. Ján Prokaj
: 84
JUDr. Ján Zdút- Šťastný : 84
Následne odovzdala starostovi a všetkým zvoleným polancom osvedčenia.
2. Príhovor starostu, v ktorom poďakoval za hlasy od občanov, zhodnotil svoju prácu v uplynulom volebnom
období. Tiež podotkol že ho teší účasť na voľbách, hoci všetko bolo rozhodnuté, keďže nemal protikandidáta.
Značí to že sa ľudia zaujímajú o veci verejné a tiež že asi sú spokojný z doterajším vedením obce. Veril, že
bude viac kandidátov na poslancov, pretože na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa pravidelne
zúčastňovalo dosť občanov, ktorý dávali najavo svoje postrehy a názory. Poďakoval za spoluprácu
odchádzajúcim poslancom a teší sa na spoluprácu s novými poslancami.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že :
1. Novozvolený starosta obce Ostrá Lúka Mgr. Juraj Jelok zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/ 1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
Starosta prečítal sľub a potvrdil ho aj svojim podpisom.

2. Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka : Jana Albertová, Ing. Ladislav Hudák, Ján
Kružliak, Mgr. Ján Prokaj, Judr. Ján Zdút- Šťastný zložili § 26 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zložili sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Za všetkých poslancov prečítal sľub JUDr. Ján Zdút- Šťastný, následne po jednom každý poslanec individuálne
potvrdil sľub aj svojim podpisom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
- program ustanovujúceho obecného zstupiteľstva v Ostrej Lúke.
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
5
proti :
0
zdržali sa :
0
Obecné zastupiteľstvo poveruje :
v zmysle §12 ods. 2 prvá veta,ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákonač. 369/ 1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Ladislava Hudáka, poslanca obecného zastupiteľstva
zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.
Je to pre prípad že by starosta dlhodobo nemohol alebo nechcel zvolať zasadnutie OZ.
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
4
proti :
0
zdržali sa : 1
Obecné zastupiteľstvo volí :
1. JUDr. Jána Zdúta- Šťastného za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia a
zároveň volí aj členov tejto komisie Ing. Ladislava Hudáka a Jána Kružliaka
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
5
proti :
0
zdržali sa : 0
2. Janu Albertovú za predsedu komisie pre deti, mládež, kultúru a šport
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
4
proti :
0
zdržali sa : 1
3. Mgr. Jána Prokaja, Ing. Ladislava Hudáka a JUDr. Jána Zdúta- Šťastného za členov komisie podľa čl.7 ods. 5
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
5
proti :
0
zdržali sa : 0
Komisia bude kontrolovať majetkové priznanie starostu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
10. Diskusné príspevky občanov :
a/.p. Bindera : Čo nás čaká ?
odpovedal p. starosta :v blízkej dobe : - podali sme žiadosť na multifunkčné ihrisko za obchodom – ešte
výsledok nevieme,
- bude sa meniť strecha na obecnom úrade a aj múzeu.
- veľký cieľ je riešiť kaštieľ. Iniciuje stretnutie so spoluvlastníkmi, aby sa hľadalo riešenie čo ďalej s kaštieľom.
- schválila sa žiadosť na kúpu a zriadenie zberného dvora. V rámci projektu by bolo možné zakúpiť potrebnú
techniku na jeho vybavenie.
vzdialenejšie: p. starosta by chcel riešiť cestu do cintorína, osvetlenie na Úhrbí,
Verí, že už na jar sa budú riešiť kompostéri do každej domácnosti.

b/. p. Townsend Slančíková Aká je vízia využitia kaštieľa?
Obec nemá stanovený podnikateľský plán ako využiť kaštieľ, v prvom rade bude potrebné dosiahnuť dohodu so
spoluvlastníkmi kaštieľa o ďalšom osude kaštieľa.

11./ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : uznesenie č. 6/2018.
Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh na uznesenie č.6 /2018
Prítomní poslanci:
5
Hlasovali za :
5
proti :
0
zdržali sa : 0
12./ Starosta na záver poďakoval všetkým zúčastnením a ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala dňa 30.11.2018
Overovatelia zápisnice

Starosta obce

Jana Albertová

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

Ján Kružliak

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

Ing. Ladislav Hudák

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

Mgr. Juraj Jelok

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

Uznesenie
z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka, konaného dňa 30.11.2018
Obecné zastupiteľstvo na svojim ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo :
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľbu predsedov a členov komisií.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrá Lúka
určuje
a) Janu Albertovú za zapisovateľa zápisnice
b) Jána Kružliaka a Ing. Ladislava Hudáka za overovateľov zápisnice
berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch volieb na starostu obce Ostrá Lúka a na poslancov obecného zastupiteľstva obce
Ostrá Lúka prednesenú predsedkyňou miestnej volebnej komisie obce Ing. Tatianou Binderovou.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Mgr. Juraja Jeloka
3. Diskusné príspevky občanov : p. Ing. Bindera, a p. Townsend Slančíkovej
konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ostrá Lúka Mgr. Juraj Jelok zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.
2. poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka : Jana Albertová, Ing. Ladislav Hudák,
Ján Kružliak, Mgr. Ján Prokaj, Judr. Ján Zdút- Šťastný zložili v zmysle § 26 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
schvaľuje
1. Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrej Lúke.
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

:
:
:
:

5
5
0
0

2. Uznesenie č. 6/2018 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zstupiteľstva obce Ostrá Lúka.
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

:
:
:
:

5
5
0
0

poveruje
v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 treita veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Ladislava Hudáka, poslanca obecného zastupiteľstva
zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

:
:
:
:

5
4
0
1

volí
1. JUDr. Jána Zdúta- Šťastného za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a životného
prostredia a zároveň volí členov komisie Ing. Ladislava Hudáka a Jána Kružliaka
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

:
:
:
:

5
5
0
0

2. Janu Albertovú za predsedu komisie pre deti , mládež, kultúru a šport
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

:
:
:
:

5
4
0
1

3. Mgr.Jána Prokaja, Ing. Ladislava Hudáka a JUDr. Jána Zdúta- Šťastného za členov komisie podľa
čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Prítomní poslanci
Hlasovali za
proti
zdržali sa

Zapísala dňa 30.11.2018
Overovatelia zápisnice

Starosta obce

:
:
:
:

5
5
0
0

Jana Albertová

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

Ján Kružliak

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

Ing. Ladislav Hudák

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

Mgr. Juraj Jelok

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

