Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka dňa 12.3.2020
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. Zároveň prítomných oboznámil s opatreniami týkajúcimi sa koronavírus COVID 19 a to vtom
zmysle že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa môže uskutočniť, nakoľko je prítomných len 7 osôb , kde
bola dodržaná podmienka, že sa nezišlo viac ako 10 osôb.
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
12.12.2019.Kontrolu vykonal starosta obce a konštatoval, že boli splnené, hlavne zdôraznil :
a) že budova obchodu je už zapísaná na liste vlastníctva obce od 17.1.2020 a zo strany OU Zvolen, odbor
katastrálny bol vrátený obci poplatok za zápis do katastra.
b) že podal žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na lesný pozemok medzi obcou Ostrá Lúka a Lesnou
a pasienkovou spoločnosťou GUNDA, p.s. Ostrá Lúka.
K bodu 3 – Schvaľovanie VZN – prevádzkový poriadok pohrebiská
a)Starosta obce predniesol návrh zmien VZN – prevádzkový poriadok pohrebiská.
K bodu 4 – Rôzne
a)Starosta obce predniesol návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020, ktoré sa týka kapitálových výdavkov :
-na obecnú budovu – šatne na ihrisku ,kde je potrebné dokončiť stavebné práce v cene cca 8 000 Eur,
- prívod plynu do budovy obchodu a realizácia ústredného kúrenia v cene cca 6000 Eur
- zriadenie prístrešku autobusovej zastávky na dolnom konci obce v cene cca 5 000 Eur
b) Uvedený návrh rozpočtového opatrenia 1/2020 poslanci jednomyseľne schválili.
c)Starosta obce informoval prítomných o zverejnení oznamu na prenájom budovy obchodu za účelom
prevádzky obchodu potravín, kde navrhol symbolickú cenu na prenájom 40 Eur /mesiac + náklady za energie,
ktorú zdôvodnil tým, že zámerom obce nie je zisk z prenájmu budovy , ale získať nájomcu, ktorý zabezpečí
predaj potravín pre potreby obyvateľov obce. Zatiaľ prejavil záujem o prenájom jeden záujemca.
d) Poslanci jednohlasne schválili výšku nájmu v rozpätí 30 -50 Eur/mesiac + energie.
e)Starosta obce predniesol návrh, aby sa na budove domu smútku vymenili a zároveň rozšírili vchodové dvere
a zároveň odstránili mreže pre vchodovými dvermi.
f) Uvedený návrh poslanci jednohlasne schválili.
g)Starosta obce predniesol návrh na vybúranie dvoch otvorov v suteréne budovy obecného úradu v miestnosti
„ Klub mládeže“ a následne osadenie dvoch okien, aby sa zabezpečilo vetranie miestnosti a zníženie vlhkosti.
h) Uvedený návrh poslanci jednohlasne schválili.
i)Starosta obce ukázal prítomným situačný návrh multifunkčného ihriska pri budove obecného úradu, kde
navrhol zmenu oproti pôvodnému návrhu a to v tom zmysle , aby sa zmenilo umiestnenie detského ihriska
a multifunkčného ihriska. Navrhol, aby detské ihrisko bolo umiestnené na strane pri pozemku p. Brezániho
a multifunkčné ihrisko na strane od miestneho pohostinstva .
j) Uvedený návrh poslanci jednohlasne schválili s tým, aby starosta uvedenú zmenu prerokoval s vlastníkmi
susedných pozemkov.

k)Starosta obce informoval prítomných o stave nakladania s komunálnym odpadom a separovaným zberom
za rok 2019, kde miera triedenia v obci Ostrá lúka bola 43,9%.Uvedená miera triedenia má vplyv na stanovenie
priaznivej sadzby za skládku odpadu na nasledujúci rok , kde na rok 2020 to vychádza 12 Eur/t. Prevádzkovateľ
skládky odpadu však avizuje, že v nasledujúcich rokoch dôjde k rapídnemu zvýšeniu cien za skladovanie
komunálneho odpadu z dôvodu zvyšovania nákladov na prevádzku skládky.
l)Starosta obce predniesol návrh na financovanie časti nákladov pri zväčšení rúrových priepustov Z DN 300
na DN 500 mm pod prejazdnými mostíkmi zo štátnej cesty k rodinným domom, kde pri prívalových dažďoch
doterajší priepust nie je schopný odvádzať prívalovú vodu.
m)Poslanci uvedený návrh zobrali na vedomie a navrhli, aby sa tento problém riešil na najbližšom zasadnutí
OZ, nakoľko nemajú informácie či sa jedná o pozemky obce Ostrá lúka.

K bodu 5 – Diskusia
a)Ján Kružliak sa pýtal, či sa uskutoční akcia Kultúrna jar Adely Ostrolúckej z dôvodu opatrení ohľadom
korona vírus.
b)Starosta obce na to hneď reagoval a odpovedal, že zatiaľ nevieme predpokladať aký to bude mať vývoj a čo
sa ešte udeje to 23.5.2020.
c)Mgr.Závadský informoval prítomných :
- o neporiadku (odpadu) v katastri obce a zároveň sa pýtal, či bude spoločná brigáda na zber
odpadu

tohto

- o padnutom (nahnutom) strome na pozemku bývalej horárne, ktorý je naklonený smerom na štátnu cestu
- o poškodenej informačnej tabuli v hornej časti, ktorá je umiestnená pri krčme
- na ceste a chodníkoch obce sa nachádzajú psie exkrementy a zároveň dal návrh aby majitelia psov tieto
exkrementy odstraňovali
- o havarijnom stave budovy bývalých kancelárii štátnych majetkov, ktorá je teraz vo vlastníctve obce
- o skládkach odpadu v lokalite medzi účelovou komunikáciou a riekou Hron a to od mosta cez Hron smerom
na Hronskú Breznicu a navrhol buď tam umiestniť fotopascu alebo osadiť tabuľu s textom zákaz sypania smetí
a že uvedený úsek je monitorovaný.
d) Starosta obce zodral na vedomie informácie a návrhy Mgr. Závadského s tým, že to bude riešiť.
e) p. Albertová informovala prítomných, že spoločná brigáda na zber odpadu v katastri obce bude 25.4.2020.
f)p.Albertová predniesla žiadosť Mgr.Heleny Dankovej o uvoĺnenie z funkcie členky kultúrnej komisie.
g)Poslanci OZ jednohlasne schválili uvoľnenie Mgr. Heleny Dankovej z funkcie členky kultúrnej komisie
h)p.Albertová informovala prítomných o plánovaných kultúrnych a športových akciách na rok 2020 : - 25.4.
Deň Zeme, mesiac jún – spoločná návšteva Zámocké hry zvolenské, 25.7. Športové dopoludnie pre deti
a futbalový turnaj, 5.9. organizovaný výstup na Pustý hrad, 24.10 Večer úcty k starším, 4.12. Mikuáš, 26.12.
Štefanská zábava.
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

Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 12.03.2020.
schválilo uznesenie č.1/2020
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu, že budovu pod súpisným číslom 57 od COOP Jednoty Krupina
zapísal kataster až 17.1.2020 na list vlastníctva obce.
2. Informáciu starostu, že bola podaná žiadosť na Lesnú a pasienkovú spoločnosť Gunda
o uzavretie nájomnej zmluvy na parcelu KN“C“ č. 632 o výmere 30693 m² , lesný
pozemok.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pohrebníctve.
4. Predložený návrh rozpočtového opatrenia - šatne na ihrisku - omietky, vyrovnanie
podláh, nová priečka, vybúranie dverí – 8000,-€
- obchod ústredné kúrenie, plynový kotol, napojenie budovy na plyn – 6000,-€
- autobusová zastávka na dolnom konci, v prílohe posielam návrh na umiestnenie– 5000,-€
5. Informáciu starostu o zverejnení na stránke, že ponúkame do prenájmu obchod.
V súčasnosti máme jedného záujemcu, ktorý hľadá predavačku. Je potrebné schváliť sumu
za nájom, navrhujem 40,-€ za mesiac + energie. Za nízkym nájom je snaha mať v obci
potraviny.
6. Dvere na domu smútku – otvor je 333 cm x 218 cm, v súčasnosti sú dvere v šírke 80 cm
x 2, ja by som navrhoval 100 cm x 2 + pevné svetlíky po oboch stranách, je aj alternatíva
urobiť v tam dve krídla v celosti. Pri týchto možnostiach by sme museli dať preč mreže, aby
sa dvere dali otvárať.
7. Multifunkčné ihrisko – je návrh, aby sme multifunkčné ihrisko dali od krčmy a od pána
Brezániho detské ihrisko. Multifunkčné ihrisko s mantinelmi alebo bez nich. Okolo detských
preliezok je navrhnutá umelá tráva.
8. Informácia o miere triedenia v obci Ostrá Lúka v roku 2019 bola 43,93%, čiže sadzba za
uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov za rok
2020 bude vo výške 12,-€/t. Ak by sme mali podobnú mieru triedenia aj v budúcom roku tak
budeme platiť 18,-€/t.
9. Informácia starostu o žiadosti spolufinancovania opravy mostíka do domu z dôvodu
zväčšenia prietoku z 30 cm na 50 cm, lebo pri prívalových dažďoch nestíha odvádzať vodu
a tečie mimo jarku.
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. VZN o pohrebníctve, so zapracovaním zmien ako boli predložené na zastupiteľstve.
Za: 5

Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Rozpočtové opatrenie číslo 1/2020, ako bolo predložené na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. nájom budovy pod súpisným číslom 57 za cenu 30 - 50,-€ za mesiac + energie (elektrina,
plyn, vodné, stočné).
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Dvere na dome smútku rozdeliť dve krídla otvárané v šírke 1 m a pevné svetlíky na krajoch.
Farba z vonka šedá, z vnútra biele, predelenie dverí v 1/3.
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Preloženie multifunkčného ihriska na stranu od krčmy a od pána Brezániho detské ihrisko.
Multifunkčné ihrisko s mantinelmi. Okolo detských preliezok umelá tráva.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Vybúranie otvorov v suteréne budovy obecného úradu v miestnosti „Klub mládeže“
a osadenie dvoch okien za účelom zabezpečenia vetrania a zníženie vlhkosti.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Presunutie riešenia žiadosti o spolufinancovanie opráv mostíkov do domov na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Uvoľnenie Mgr. Heleny Dankovej z funkcie členky Kultúrnej komisie na základe jej
žiadosti.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapísal dňa 12.03.2020 Ing. Ladislav Hudák
Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak
Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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