Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2015 v zasadačke
Obecného úradu v Ostrej Lúke.
Prítomní :

starosta : Mgr. Juraj Jelok
poslanci : podľa prezenčnej listiny
ospravedlnení : 1 poslanec /z pracovných dôvodov/
ostatní prítomní : podľa prezenčnej listiny.
1.Otvorenie : Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce.
Predniesol program zasadnutia, pretože neboli žiadne pripomienky
dal zaň hlasovať.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Program zasadnutia : 1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesenia.
4. Záverečný účet obce za rok 2014.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie : Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj,
Overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Bartková,
JUDr. Ján Zdút- Šťastný.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia :
Starosta jednal s p. Sobotom ohľadom poskytnutia strojov pri navážaní skál na cestu poza záhrady.
Doposiaľ tam bolo ešte mokro, nateraz už cesta vyschla preto sa môže začať s prácami. Zatiaľ nie sú oficiálne
výsledky o výzve na multifunkčné ihrisko cez úrad vlády, ak však aj keď neuspejeme, bude možnosť podávať
žiadosti v ďalšom období, pretože výzvy budú v oblasti trávenia voľného času a športových aktivít.
4. Záverečný účet obce predniesla kontrolórka obce, ktorá pri jeho čítaní zároveň vysvetľovala jednotlivé
položky.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad.
5.

1/ Obecné zastupiteľstvo rozhodlo že nevyužije ponuku o odkúpenie podielu nehnuteľnosti uvedených
na liste vlastníctva č. 2 v 10/120 od Anny Zvarkovej, bytom M. Rázusa 2203/58 Zvolen .
Za : 4

5.

Proti :

0

Zdržal sa :

0

2/ Obecné zastupiteľstvo rozhodlo že nevyužije ponuku o odkúpenie podielu nehnuteľnosti uvedených
na liste vlastníctva č. 2 v 10/120 od Pavla Rumana, bytom Ostrá Lúka 3.
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa :

0

5. 3/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Profi Poľno, s.r.o. Nové Zámky.
Predmetom zmluvy je záväzok spoločnosti spolupracovať s obcou a koordinovať jej činnosť v rámci
projektových zámerov programu LEADER.
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

5. 4/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o možnosti bezodplatného prevodu
pozemku od SPF na obec. Hranice pozemku vedú od parku až po lipy a silážnu jamu na území bývalého
štátneho majetku. Obec si môže tento pozemok v súčasnosti dočasne prenajať za 0,01-€/m2 za rok, čo
predstavuje cca 150 €.
5. 5/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o pripravovanej brožúrke p. Kubinského
o rode Ostrolúckych. Poslanci navrhli pomôcť pri prefinancovaní brožúrky cez 2% dane z mikroregiónu Adela.
5.

6/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o Barborskej ceste a o jej bedekri.

5. 7/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o prijatí obecného auta ako daru od
Ministerstva vnútra.
5.

8/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu o pracovnej ceste do Moldavska.

5. 9/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu p. starostu funkčnom kamerovom systéme.

6. Do diskusie sa nikto nezapojil.
Obecné zastupiteľstvo poveruje : starostu obce zaslať žiadosť na SPF o prenájom
parciel na bývalom štátnom majetku za 0,01-€/m2 za rok.
7.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č. 3/2015.
Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh
na uznesenie č. 3/2015
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8/Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 25.6.2015 Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková
JUDr. Ján Zdút- Šťastný

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

Starosta obce

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

Mgr. Juraj Jelok

UZNESENIE č. 3/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 25.6.2015.
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 JUDr. Jána Zdúta Šťastného.
3. Informáciu starostu o stavebnom povolení na realizáciu Športovo- oddychového areálu, v rámci
ktorého boli oslovení všetci vlastníci susedných parciel. Ďalej informáciu o príprave návozu kameniva
na cestu poza záhrady v blízkosti ovčína.
4. Záverečný účet obce za rok 2014.
5. Návrhy spoluvlastníkov kaštieľa na odkúpenie ich podielov.
6. Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Profi Poľno s.r.o. Nové Zámky.
7. Informáciu o pozemkoch SPF a ich možnom dočasnom prenajatí za 0,01,-€/m2 za rok.
8.Informácie : funkčný kamerový systém,
darované obecné auto,
podaná žiadosť na úrad vlády ohľadom multifunkčného ihriska,
pripravovanej brožúrke o rode Ostrolúckych,
o Barborskej ceste a jej bedekri.
B

SCHVAĽUJE :
1.Program obecného zastupiteľstva :
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

2.Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová ( zapisovateľka) a Mgr. Ján Prokaj a overovateľov zápisnice
Mgr. Andreu Bartkovú a JUDr. Jána Zdúta- Šťastného.
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

3. celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za : 4
Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Zmluvu o spolupráci so spoločnosťou Profi Poľno s.r.o. Nové Zámky
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

C ROZHODLO :
1. neakceptovať ponuku zo dňa 3.6.2015 na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 10/120-tin, ktorý má
na nehnuteľnostiach:
- pozemku – parcela registra „C“, číslo 307 o výmere 3195 m², druh pozemku – záhrady,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísané
na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
- pozemku – parcela registra „C“, číslo 308 o výmere 1626 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec
Ostrá Lúka, zapísané na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen,
katastrálnym odbor,

pozemku – parcela registra „C“, číslo 309 o výmere 1624 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec
Ostrá Lúka, zapísané na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen,
katastrálnym odbor,
- stavby – parcela registra „C“, číslo 308, súpisné číslo 2, popis stavby: budova, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísaná na liste vlastníctva
č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
- stavby – parcela registra „C“, číslo 309, súpisné číslo 3, popis stavby: budova, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísaná na liste vlastníctva
č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
spoluvlastníčka pani Anna Zvarková r.Rumanová, nar.:25.7.1945, bytom M.Rázusa 2203/58 Zvolen, s
tým, že obecné zastupiteľstvo nevyužije ako spoluvlastník svoje prednostné právo na odkúpenie vyššie
uvedeného podielu. Súčasne obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby uvedené nehnuteľnosti boli
predané tretej osobe za cenu, ponúknutú spoluvlastníčkou.
-

Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

2. neakceptovať ponuku zo dňa 3.6.2015 na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu v 10/120-tin, ktorý má
na nehnuteľnostiach:
- pozemku – parcela registra „C“, číslo 307 o výmere 3195 m², druh pozemku – záhrady,
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísané
na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
- pozemku – parcela registra „C“, číslo 308 o výmere 1626 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec
Ostrá Lúka, zapísané na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen,
katastrálnym odbor,
- pozemku – parcela registra „C“, číslo 309 o výmere 1624 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec
Ostrá Lúka, zapísané na liste vlastníctva č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen,
katastrálnym odbor,
- stavby – parcela registra „C“, číslo 308, súpisné číslo 2, popis stavby: budova, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísaná na liste vlastníctva
č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
- stavby – parcela registra „C“, číslo 309, súpisné číslo 3, popis stavby: budova, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Ostrá Lúka, okres Zvolen, obec Ostrá Lúka, zapísaná na liste vlastníctva
č. 2 vedeného Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odbor,
spoluvlastník pán Pavel Ruman, nar.:14.9.1947, bytom Ostrá Lúka 3, s tým, že obecné zastupiteľstvo
nevyužije ako spoluvlastník svoje prednostné právo na odkúpenie vyššie uvedeného podielu. Súčasne
obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby uvedené nehnuteľnosti boli predané tretej osobe za cenu,
ponúknutú spoluvlastníkom.
Za : 4
D

Proti :

0

Zdržal sa : 0

POVERUJE :
Starostu zaslať žiadosť na SPF o prenájom parciel za 0,01,- € /m2.

Zapísala dňa 25.6.2015 : Jana Albertová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Andrea Bartková
JUDr. Ján Zdút- Šťastný
Starosta obce

: Mgr. Juraj Jelok

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

