Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka dňa 23.5.2019

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 12.03.2019.Kontrolu vykonal starosta obce a konštatoval, že boli splnené, pri
dome č.29 sa doplnil reproduktor obecného rozhlasu.

K bodu 3 – Predaj kaštieľa –vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže.
a)Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vyhlásiť piate kolo verejno-obchodnej súťaže
na predaj kaštieľa, kde je stanovená cena 250 000 Eur, kde uzávierka na predkladanie cenovej
ponuky bude 1.7.2019 do 15.00 hod.
K bodu 4 – Rôzne
a)Starosta obce informoval OZ o Dodatku č.12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného
úradu na základe ktorého sa zvyšuje paušálny mesačný poplatok z 0,30€ na 0,40€ na jedného
obyvateľa obce. Uvedený dodatok poslanci OZ jednohlasne schválili.
b)Starosta obce informoval o žiadosti o dotáciu Základnej školy Adely Ostrolúckej Budča na
organizovanie akcie s názvom Rodinné športovo-zábavné dopoludnie, ktoré sa bude konať dňa
8.6.2019.
c) Poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 50 Eur ,kde za hlasovalo 5 poslancov.
d) Starosta obce informoval prítomných o možnosti sa zapojiť do výzvy Prezídia Policajného
zboru 2019 – Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – osadenie
meračov rýchlosti motorových vozidiel. Kde je možné získať dotáciu od 3000 – 24000,-€.
Spolufinancovanie obce by bolo 5%. Predpokladaná žiadaná suma by bola cca 4500 – dva
merače.
e)Poslanci OZ schvaľuje podanie žiadosti do vyššie uvedenej výzvy, kde za hlasovalo 5
poslancov.
f)Starosta obce informoval prítomných o zapojení sa obce do programu Podpora rozvoja
športu 2019 cez Úrad vlády SR, kde bol odporučený projekt obce Rekonštrukcia budovy na
futbalovom ihrisku na ďalší schvaľovací proces, odporúčaná dotácia 10 000,-€ - výmena
okien, dlažba v budove, kúpeľňa obklad, zníženie stropu – sadrokartón, elektroinštalácia.
g)Starosta obce informoval prítomných o záujme archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied Nitra realizovať archeologický výskum na hradisku Gunda. Chcú zistiť do
ktorého obdobia ho zaradiť.
h)Poslanci OZ jednohlasne schvaľujú, aby sa uvedený výskum realizoval aj na pozemkoch
obce Ostrá Lúka.
i) Starosta obce informoval prítomných o rekonštrukcii cesty III. triedy v dĺžke 1,68 km.
Napojenie na urobený asfalt od Bacúrova, cez celú dedinu. Poslanci OZ zobrali uvedenú
informáciu na vedomie.
j) Starosta obce prečítal žiadosť Adely Berkyovej bytom Horné Breziny 82 o zámenu
pozemkov medzi obcou Ostrá Lúka a menovanou, ktoré susedia.

k)Poslanci jednohlasne schválili zámenu pozemkov - obecnou parcelou KN“C“ 1903/1
o výmere 989 m2 a parcely KN“C“ č. 1882 o výmere 1048 m2. Zámenu týchto pozemkov
bude financovať žiadateľka.
K bodu 5 – Diskusia
a)Ing. Tatiana Binderová informovala prítomných o konaní lukostreleckých pretekoch na
Ostrej Lúke, ktoré budú 25.5.2019 a 15.6.2019.
b)Pavol Brláš sa pýtal akým spôsobom obec Ostrá Lúka vlastní 5/6 kaštieľa a rodina Rumanová
1/6.Starosta obce na uvedenú otázku Pavlovi Brlášovi podal vysvetlenie.
c)Miroslav Krupička mal otázku ohľadom stanovenia predajnej ceny kaštieľa. Starosta obce to
hneď vysvetlil.
d)Miroslav Krupička mal otázku prečo zamestnanci obecného úradu, ktorí majú na starosti
kosenie obecných pozemkov, nekosia aj poza jeho záhradu, kde nakoniec on sám to vykosil
z vlastnej iniciatívy.
e)Starosta obce mu odpovedal, že momentálne kosia v iných lokalitách obce a vyzerá to tak, že
v mesiaci jún nebude mať obec žiadnych zamestnancov na verejno- prospešné práce, takže to
bude potrebné riešiť s inými osobami formou Dohody o vykonaní prác.
f)Ing. Tatiana Binderová sa pýtala ako je to s pozemkami v intraviláne obce ,kde sa o nich
majiteľ nestará a sú zaburinené, ako v jej prípade ,kde vlastník susedného pozemku už tri roky
to nekosil.
g)JUDr. Zdút-Šťastný vysvetlil, že jediná možnosť je vyzvať majiteľa pozemku , aby si dal
pozemok na poriadok. Pokiaľ to neurobí, sankčný postih môže riešiť len Okresný úrad.
h)Anna Lucinová informovala prítomných o príprave článku o hluku v obci, ktorý mala
vypracovať, ale ešte potrebuje čas na jeho dokončenie.
i)Jana Albertová dala návrh , aby sa opravil kríž na hroboch vojakov, namiesto dreveného kríža
dať železný.
k)Jana Albertová dala otázku starostovi obce, či sú finančné prostriedky na založené kvetinové
záhony ohľadom urobenia zábran proti šíreniu buriny. Zároveň poďakovala občanom Ostrej
Lúky Anne Bučanovej, Mariánovi Thonhauserovi a Ing. Ľubici Hudákovej pri prácach na
obecných záhonoch.
l)Starosta obce navrhol, aby na zábrany okolo záhonov sa použili tehly z budovy bývalých
štátnych majetkov.
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 23.5.2019.
Návrh uznesenia č.2/2019 na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu, že bol doplnení reproduktor na verejnom rozhlase pred domov č. 29.
2. Informáciu starostu o žiadosti o odkúpenie kaštieľa a následného vyhlásenia
piateho kola verejno-obchodnej súťaže predaja Kaštieľa Ostrolúckych, za sumu
250 000,-€.
3. Dodatok č.12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na základe ktorého
sa zvyšuje paušálny mesačný poplatok z 0,30€ na 0,40€ na jedného obyvateľa obce.
4. Informáciu o žiadosti o dotáciu Základnej školy Adely Ostrolúckej Budča na
organizovanie akcie s názvom Rodinné športovo-zábavné dopoludnie, ktoré sa bude
konať dňa 8.6.2019.
5. Informáciu o možnosti sa zapojiť do výzvy Prezídia Policajného zboru 2019 –
Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – osadenie
meračov rýchlosti motorových vozidiel. Je možné získať dotáciu od 3000 –
24000,-€. Spolufinancovanie obce by bolo 5%. Predpokladaná žiadaná suma by
bola cca 4500 – dva merače.
6. Informáciu o zapojení do programu Podpora rozvoja športu 2019 cez Úrad vlády
SR – odporučili náš projekt Rekonštrukcia budovy na futbalovom ihrisku na ďalší
schvaľovací proces, odporúčaná dotácia 10 000,-€ - výmena okien, dlažba
v budove, kúpeľňa obklad, zníženie stropu – sadrokartón, elektroinštalácia.
7. Informáciu o záujme archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra
realizovať archeologický výskum na hradisku Gunda. Chcú zistiť do ktorého
obdobia ho zaradiť.
8. Informácia o rekonštrukcii cesty III. triedy v dĺžke 1,68 km. Napojenie na urobený
asfalt od Bacúrova, cez celú dedinu.
9. Žiadosť Adely Berkyovej bytom Horné Breziny 82 o zámenu pozemkov medzi
obcou Ostrá Lúka a menovanou, ktoré susedia.
10. 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. Dodatok č.12 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na základe ktorého sa
zvyšuje paušálny mesačný poplatok z 0,30€ na 0,40€ na jedného obyvateľa obce
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. žiadosť o dotáciu Základnej školy Adely Ostrolúckej Budča na organizovanie akcie

s názvom Rodinné športovo-zábavné dopoludnie, ktoré sa bude konať dňa 8.6.2019 vo
výške 50,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. podanie žiadosti do Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 – Podpora činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – osadenie meračov rýchlosti motorových
vozidiel. Spolufinancovanie obce minimálne 5% z celkových výdavkov z vlastných
prostriedkov.
Za:
5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. realizáciu archeologického výskumu v časti Gunda aj na pozemkoch obce Ostrá Lúka.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. žiadosť Adely Berkyovej, Horné breziny 82 zámenu pozemkov. Obecnou parcelov
KN“C“ 1903/1 o výmere 989 m2 a parcely KN“C“ č. 1882 o výmere 1048 m2.
Zámenu týchto pozemkov bude financovať žiadateľka.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

C POVERUJE
starostu vyhlásiť piate kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v podiele
5/6 vo vlastníctve obce, vedených na liste vlastníctva č.2- kaštieľ rodiny Ostrolúckych s.č.
2 na parc. č. 308, budovy s.č.3 na parc.č. 309, pozemky parc.č.307, 308, 309 v katastrálnom
území Ostrá Lúka obec Ostrá Lúka okres Zvolen. Cena za uvedené nehnuteľnosti v piatom
kole je stanovená v sume 250 000,-€. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú tie isté
ako v prvom kole predaja nehnuteľností, doplnený bude návrh kúpnej zmluvy a uzávierka
na podávanie súťažných návrhov bude dňa 1.7.2019 do 15:00 hod. . Podmienky budú
zverejnené na stránke obce.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapísal dňa 23.5.2019 Ing. Ladislav Hudák
Overovatelia zápisnice Jana Albertová
Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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