Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka
dňa 25.6.2019
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 23.05.2019.Kontrolu vykonal starosta obce a konštatoval, že boli splnené,
hlavne zdôraznil ,že bola vyhlásená obchodná súťaž na predaj kaštieľa.

K bodu 3 – Schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2018
a).Úvodne slovo k záverečnému účtu obce mal starosta obce a potom odovzdal slovo
kontrolórke obce.
b)Kontrolórka obce prítomným podrobne informovala o hospodárení obce Ostrá Lúka v roku
2018.Objasnila celú štruktúru Záverečného účtu obce a odpovedala na doplňujúce otázky
poslancov OZ. Na záver požiadala poslancov OZ o schválenie Záverečného účtu obce za rok
2018 bez výhrad.
c) Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad , kde za hlasovalo 5
prítomných poslancov.
K bodu 4 – Rôzne
a) Starosta obce informoval prítomných že obec sa zapojila do výzvy Prezídia Policajného
zboru 2019 – Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – osadenie
meračov rýchlosti motorových vozidiel.
b) Starosta obce informoval prítomných o vykonanom čistení obecného tajchu, kde tajch
vyčistili členovia Dobrovoľného hasičského zboru Ostrá Lúka .
c)Starosta obce informoval prítomných o vzniknutej komplikácii ohľadom projektu obce
Rekonštrukcia budovy na futbalovom ihrisku, kde bolo zistené , že budova nemá na
katastrálnom odbore určené súpisné číslo. Pre podanie kompletnej žiadosti je potrebné
vydokladovať aj údaje o budove, takže je potrebné čo najskôr vybaviť súpisné číslo budovy.
d)Starosta obce požiadal poslancov OZ o schválenie dátumu na otváranie obálok z obchodnej
súťaže na predaj kaštieľa.
e)Poslanci OZ schválil dátum otvárania obálok na 3.7.2019 o 19.00 hod. na obecnom úrade
Ostrá Lúka a zároveň schválili, že komisiu na otváranie obálok budú tvoriť starosta obce
a poslanci OZ.

K bodu 5 – Diskusia
a)Ing.Tatiana Binderová sa poďakovala poslancom OZ a starostovi obce za pomoc pri
organizovaní 4. kola Slovenského pohára v lukostreľbe, ktorý sa konal dňa 15.6.2019 na Ostrej
Lúke.
b) Poslanec JUDr. Zdút-Šťastný navrhol zvýšenie platu starostovi obce. Poslanci uvedený
návrh prerokovali a dohodli sa ,že schvaľujú starostovi obce zvýšenie platu o 15 % od 1.7.2019,
čo predstavuje výšku hrubej mesačnej mzdy 1923,-€.
Uvedený návrh schválilo 5 prítomných poslancov.
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.3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrej Lúke dňa 25.6.2019.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu, že bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na predaj kaštieľa.
2. Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2018
3. Informáciu o zapojení do výzvy Prezídia Policajného zboru 2019 – Podpora
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – osadenie meračov
rýchlosti motorových vozidiel
4. Informáciu o riešení vzniknutej situácie ohľadom šatní na ihrisku, lebo budova
nemá na katastrálnom odbore určené súpisné číslo. Potrebujeme ho predložiť ako
prílohu k žiadosti v programe Podpora rozvoja športu 2019 cez Úrad vlády SR
5. Informáciu o čistení tajchu DHZ Ostrá Lúka.
6. Diskusné príspevky

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. Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Termín otvárania obálok verejnej obchodnej súťaže dňa 3.7.2019 o 19.00 hod. na

obecnom úrade Ostrá Lúka a zároveň schválili, že komisiu na otváranie obálok budú
tvoriť starosta obce a poslanci OZ.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Zvýšenie platu starostovi obce Ostrá Lúka o 15 % od 1.7.2019, čo predstavuje výšku
hrubej mesačnej mzdy 1923,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapísal dňa 25.6.2019 Ing. Ladislav Hudák
Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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