Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka dňa 3.10.2019
K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal poslancov
obecného zastupiteľstva (OZ) o schválenie uvedeného programu. Poslanci OZ uvedený program
schválili jednohlasne.
b) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : Mgr. Prokaja a Ing. Hudáka, overovateľov
zápisnice p. Albertovu a p. Kružliaka. Návrh starostu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
jednohlasne.

K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
3.7.2019. Kontrolu vykonal starosta obce a konštatoval, že boli splnené, hlavne zdôraznil ,že bol
v rámci obchodnej súťaže predaný kaštieľ a nový vlastník je už zapísaný na liste vlastníctva na
katastrálnom odbore Okresného úradu vo Zvolene.

K bodu 3 – kúpa budovy COOP Jednoty
a) Starosta obce informoval prítomných o zámere kúpiť budovu COOP Jednoty Krupina na
Ostrej Lúke, ktorá túto budovu ponúkala na predaj za 20 000 Eur. Na základe žiadosti obce
Ostrá Lúka o kúpu uvedenej nehnuteľnosti je navrhnutá cena zo strany COOP Jednota vo
výške 14 000 Eur a 1000 Eur za zariadenie v tejto budove.
b) Poslanci OZ jednohlasne schválili odkúpenie budovy COOP Jednota vo výške 14 000 Eur
a 1000 Eur zariadenie budovy.
.
K bodu 4 – Rôzne
a) Starosta obce podal návrh , aby sa predčasne splatil zostávajúci úver vo výške 13 080 Eur
plus úroky, ktorý si obec zobrala na kúpu kaštieľa. Zároveň prítomných informoval, že
predčasným splatením úveru nebude banka uplatňovať žiadne poplatky.
b) Poslanci OZ jednohlasne schválili predčasné splatenie úveru vo výške 13 080 Eur.
c) Starosta obce prečítal žiadosť TJ Agro Ostrá Lúka o navýšenie dotácie na futbal v roku 2019
o 800 Eur z dôvodu pokrytia nákladov potrebných na činnosť klubu.
V žiadosti boli vyčíslené náklady na činnosť klubu v roku 2019, kde celková suma bola
vyššia ako 3000 Eur.
d) Poslanci obce jednohlasne schválili navýšenie dotácie o 800 Eur na rok 2019.
e) Starosta obce informoval prítomných, že obec Ostrá Lúka dostala dotáciu z Úradu vlády SR
na rekonštrukciu budovy na futbalovom ihrisku vo výške 10 000 Eur, s rekonštrukčnými
prácami sa začne koncom mesiaca október 2019 po skončení domácich zápasov.
f) Starosta obce informoval o doručených žiadostiach o dotácie na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na Ostrej Lúke. Žiadosti poslali Súkromné centrum voľného času Zvolen
spoločnosť INTEXCOM s.r.o. a CVP -Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen.
Dotácia sa týka 8 detí. Starosta navrhol výšku príspevku na jedno dieťa 60 Eur/na rok.
g) Poslanci OZ jednohlasne schválili výšku príspevku na jedno dieťa 60 Eur/na rok.
h) Starosta obce informoval prítomných, že v mesiaci október sa vykoná rekonštrukcia štátnej
cesty III. triedy cez obec Ostrá Lúka položením nového asfaltového koberca .

i) Starosta obce predniesol návrh na rozpočtové opatrenie, nakoľko obec získala finančné
prostriedky, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2019 ako napríklad predaj
obecných pozemkov, predaj kaštieľa ,granty .
j) Poslanci OZ jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č.1/2019 .
k) Starosta obce informoval prítomných o kultúrnych akciách v obci a termínoch kultúrnych
akcií: 11.10 2019 koncert Štefana Šteca
26.10.2019 – akcia mesiac úcty k starším
6.12.2019 – Mikuláš
27.12.2019 – Štefanská zábava
1.1.2020 - Novoročný výstup na Vápenú
23.5.2020 - XII. ročník Kultúrna jar Adely Ostrolúckej
l) Starosta obce informoval , že v mesiaci október sa ide stavať drevený altánok na
Barborskej ceste pre turistov na stavbu ktorého dostala obec dotáciu z BBSK vo výške
3 500 Eur. Celkový náklad stavby je 5 620 Eur, kde rozdiel bude financovaný z rozpočtu
obce.
m) Starosta informoval ,že obec podá žiadosť na MAS-ku o poskytnutie dotácie na opravu
cesty do cintorína a to položením nového alfaltového koberca. Žiadosť bude poslaná v mesiaci
november 2019, predpokladaný termín realizácie je budúci rok.
n) Starosta obce informoval, že bola zriadená nová webstránka obce, kde občan po zadaní
svojej e-mail adresy bude dostávať novinky, ktoré sú uverejnené na webstránke obce.
o) V mesiaci október pracovníci Slovak Telekom a.s. majú odstraňovať stĺpy telekomunikačného vedenia, kde v prvej etape sa odstráni cca 15 stĺpov.

K bodu 5 – Diskusia
a) P.Horvatová mala otázku ohľadom vybudovania odvodňovacieho rigolu od domu p.
Kaštieľovej smerom dole.
b) P.Albertová dala návrh na zmenu trasy autobusovej linky s odchodom o 16.30 hod. zo Zvolena
,aby šiel cez Centrum, je to aj požiadavka občanov Ostrej lúky, Bacúrova a Dubového, ktorí
týmto spojom cestujú.
c) P.Albertová dala návrh, aby sa infotabuľa osadila aj na dolný koniec obce.
d) P.Brezáni dal návrh, aby sa na obecnú studňu pred obecným úradom osadila tabuľka
s oznamom „Pitná voda“.
e) P.Brezáni sa vyjadril, že chodníky v obecnom parku sú v dezolátnom stave a je potrebné urobiť
rekonštrukciu týchto chodníkov.
f) Mgr.Zavadský sa vyjadril, že novovysadená lipa pri dome smútku vyschla a je potrebné vysadiť
novú lipu.
g) Mgr.Zavadský upozornil, že pri plynovej stanici sú dva vraky áut.
h) Mgr.Zavadský sa pozitívne vyjadril k novej webstránke obce.
i) Mgr.Zavadský dal návrh na zníženie intenzity kosenia obecného parku z dôvodu ponechania
zakvitnutých plôch pre hmyz a včely. K tomuto návrhu sa pripojila aj Jarmila Slančíková
Townsend.
.

K bodu 6 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Poslanci OZ uvedené uznesenie schválili jednohlasne

K bodu 7 – Záver
po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a po schválení uznesenia,
starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uznesenie č.5/2019 obecného zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 3.10.2019.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu, že bol predaný kaštieľ Ostrolúckych s priľahlými pozemkami, do verejnej
obchodnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca. Nový vlastník už je zapísaný na liste
vlastníctva katastra nehnuteľností vo Zvolene. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách č.
553/2003 Z.z. peniaze z predaja kaštieľa, sa môžu použiť, len na kapitálové výdavky nie
na bežné výdavky (ako svietenie, mzdy, kúrenie...)
2. Informácie o zámere kúpiť obchod od COOP Jednota Krupina, ktorá nám ponúkla budovu
na odpredaj za 20 000,-€. Obec poslala žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti s našou
predstavou o cene, ktorá bola 11 000€ za nehnuteľnosť a 1 000€ za zariadenie budovy,
vedenie COOP Jednoty navrhli novú cenu za budovu 14 000,-€ a 1 000,-€ za zariadenie.
Bola predložená na schválenie kúpna zmluva.
3. Návrh, aby sa predčasne splatil zostávajúci úver za kaštieľ, čo v súčasnosti predstavuje
sumu 13 080,-€ . Podľa úverovej zmluvy môžeme predčasne splatiť bez poplatku,
a následne by sa zrušilo záložné právo na budovu obecného úradu.
4. Predseda TJ Agro Ostrá Lúka doručil na obecný úrad žiadosť o navýšenie dotácie na
futbal v roku 2019 o 800€, na pokrytie základných nákladov na chod klubu.
5. Obec má už na účte sumu 10 000,-€ z Úradu vlády na opravu šatní na ihrisku,
predpokladaný termín opravy je koncom októbra, po skončení domácich zápasov
6. Žiadosti o dotácie na záujmové vzdelávanie detí Súkromného centra voľného času Zvolen
spoločnosť INTEXCOM s.r.o. a CVP – Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen
spolu na 8 detí s trvalým pobytom v našej obci.
7. Rozpočtové opatrenie. Keďže do rozpočtu sme dostali aj čerpali peniaze, ktoré neboli
rozpočtované, malo by sa schváliť rozpočtové opatrenie.
8. Informáciu, že v októbri by mali potiahnuť asfalt po ceste III. triedy cez celú obec.
9. Koncert Štefana Šteca dňa 11.10.2019 – celková suma aj s ozvučením bude 2 900,-€.
Financovanie koncertu: BBSK dotácia 1 100,-€, Mikroregión Adela 2% - 500,-€,
Komunálna Poisťovňa sponzorstvo – 200,-€, vstupné – 800,-€, Willing sponzorstvo –
200,-€, obec – 100,-€.
10. Kultúrne akcie: 26.10.2019 – úcta k starším, 6.12.2019 – Mikuláš, 27.12.2019 – Štefanská
zábava, 1.1.2020 – Výstup na Vápenú, 23.5.2020 – XII. ročmík Kultúrnej Jari Adely
Ostrolúckej

11. V októbri sa bude stavať tiež altánok pre turistov na Barborskej ceste, na ktorý sme
dostali dotáciu z BBSK 3 500,-€ (schválili nám polovicu ako sme žiadali), vysúťažená
cena prístrešku je 5 620,-€.
12. Informácia, že sa pripravuje žiadosť o dotáciu cez MAS-ku, na opravu cesty do cintorína
– položenie asfaltovej vrstvy. Žiadosť sa má podať do konca novembra toho roku,
realizácia by mala byť na budúci rok.
13. Informácia o tom, že máme zriadenú novú stránku obce. Je možné si do nej zadať e-mail,
a novinky na stránke budete dostávať automaticky.
14. Podľa informácie od pracovníka Slovak Telekom a.s. pristúpia v priebehu októbra
k demontáži telekomunikačného vedenia. V prvej etape by mali odstrániť cca 15 stĺpov –
malo by sa začať z dolného konca.

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ján Prokaj a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov zápisnice
Jana Albertová a Ján Kružliak
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. spôsob prevodu nehnuteľnosti kúpou nehnuteľného majetku vedeného na liste vlastníctva č. 97,
budova – pohostinstvo pod súpisným číslom 57, v katastrálnom území obce Ostrá Lúka, ktorej
vlastníkom je COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina
za cenu 14 000,-€. Zároveň schvaľuje zakúpenie obchodného zariadenia v tejto budove za cenu
1 000,-€. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti uhradí obec.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. predčasné splatenie úveru, ktorý bol použitý na kúpu kaštieľa v roku 2012 zo Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky. V súčasnosti výška istiny je 13 080,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. navýšenie dotácie pre futbalový klub TJ Agro Ostrá Lúka o 800,-€
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí Súkromného centra voľného času Zvolen spoločnosti
INTEXCOM s. r. o. Zvolen vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2019/2020. Toto
centrum navštevujú dve deti z obce, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 120,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva o.z. Zvolen,
ktoré prevádzkuje Súkromné centrum voľného času, Budča vo výške 60,-€ na jedno dieťa v
školskom roku 2019/2020. Toto centrum navštevujú šesť detí z obce, čiže celková schválená
dotácia predstavuje sumu 360,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. predložené rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. návrh uznesenia 5/2019
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 3.10.2019 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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