Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Ostrá lúka dňa 12.12.2019
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 3.10.2019.Kontrolu vykonal starosta obce a konštatoval, že boli splnené,
hlavne zdôraznil :
a)obec zaplatila COOP Jednote Krupina za odkúpenú budovu, ale v čase konania obecného
zastupiteľstva starosta nemal informáciu, že budova je už zapísaná na liste vlastníctva obce
b) obec splatila úver , ktorý bol na splatenie kúpy kaštieľa.
c)obec podala žiadosť na SAD Zvolen spolu s obcami Bacúrov a Dubové ohľadom zmeny
grafikonu spojov s odchodom zo Zvolena o 13.35 hod. a 16.30 hod. Pri podaní žiadosti bol
starosta informovaný zo strany SAD Zvolen, že zmena grafikonu bude riešená až v roku
2020.
K bodu 3 – Schvaľovanie VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
a)Starosta obce predniesol návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde upozornil , že oproti súčasnému VZN sa
zmeny týkajú zrušenia platenia SIPOM od 1.1.2020, zvýšenie poplatku za komunálny odpad
na 22,-Eur/osoba a rok, ostatné poplatky sa nemenia.
b)Poslanci OZ jednohlasne schválili predložený návrh VZN.
K bodu 4 – Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020.
a)Starosta predložil návrh rozpočtu obce na roky 2020 -2022.
b)Poslanci jednohlasne schválili rozpočet obce na rok 2020 ako vyvážený rozpočet s príjmami
119 748 Eur a výdavkami 119 748 Eur.
K bodu 5 – Rôzne
a)Starosta obce prečítal žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino Zvolen
na 1 dieťa.
b)Poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre CVČ Domino Zvolen vo výške 60 Eur
c)Starosta obce informoval prítomných že boli v obci odstránené telekomunikačné zariadenia.

d) Starosta obce informoval prítomných o stave prevzatia kompostérov. Väčšina domácnosti si
prevzala kompostéry, ale niektoré domácnosti neprejavili záujem, ak si nepreberú kompostéry
do konca januára 2020, tak budú poskytnuté domácnostiam, ktoré prejavia záujem o ďalší
kompostér.
e) Starosta obce informoval prítomných o stretnutí so zástupcami BBSK ohľadom
rekonštrukcie cesty III. triedy v obci ,kde zo strany BBSK bolo ubezpečenie, že rekonštrukcia
cesty sa vykoná v jarných mesiacoch v roku 2020.
f) Starosta obce informoval prítomných o odstránení vrakov áut v katastri obce, respektíve o ich
premiestnení na iné lokality. Uvedený problém starosta rieši aj s mestskou políciou Zvolen,
ktorá má s tým väčšie skúsenosti.
g) Starosta obce informoval prítomných o termíne Štefanskej zábavy, ktorá bude 27.12.2019.
h)Starosta obce informoval prítomných že v rámci pozemkových úprav sa obec stala
vlastníkom aj lesného pozemku o výmere cca 3 ha, kde si musí zabezpečiť odborného lesného
hospodára pokiaľ bude hospodáriť samostatne, alebo uvedený pozemok dať do nájmu
pozemkovému spoločenstvu.
i)Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce vstúpiť do jednania so zástupcami
pozemkového spoločenstva Gunda Ostrá Lúka ohľadom prenájmu obecného lesného pozemku.

K bodu 6 – Diskusia
a)Ján Kružliak mal otázku ohľadom odstránenia spílenej lipy na cintoríne. Starosta obce mu
hneď odpovedal, že odvoz lipy rieši so zástupcami cirkvi a.v. Ostrá Lúka, ktorá je vlastníkom
pozemku, čiže aj vlastníkom stromu.
b)Ján Brezáni sa pýtal, kde je plánovaný chodník na dolnom konci obce, starosta mu vysvetlil,
že plánovaný chodník bude umiestnený z hornej strany cesty , kde sa do existujúceho rigolu
osadí kanalizačné potrubie a nad ním bude chodník.
c)Mgr.Závadský upozornil na dodržiavanie poriadku na poľnohospodárskych pozemkoch
v k.ú.Ostrá Lúka , kde obhospodarovatelia poľnohospodárskych pozemkov nechávajú
poškodené plastové oplôtky, plastové siete z balov sena a ďalší nebiologický materiál.
d)Starosta obce sa vyjadril, že vstúpi do jednania s obhospodarovateľmi poľnohospodárskych
pozemkov ohľadom dodržiavania poriadku na uvedených pozemkoch.
e)Vojtech Kelemen mal otázku ako bola v rozpočte na rok 2020 stanovená cena pre
multifunkčné ihrisko. Starosta mu odpovedal, že sa použil rozpočet od projektanta, ktorý robil
projektovú dokumentáciu.
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 12.12.2019.
schválilo uznesenie č. 6/2019.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o zakúpení budovy pod súpisným číslom 57 od COOP Jednoty
Krupina, v súčasnosti kataster zapisuje budovu na list vlastníctva obce.
2. Informáciu starostu o predčasnom splatení úveru, ktorý bol použitý na kúpu kaštieľa
v roku 2012 zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
3. Informáciu o podaní žiadosti na SAD Zvolen o zmenu trasy spojov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Predložený návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
6. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino Zvolen na 1 dieťa
s trvalým pobytom v našej obci.
7. Informácia z Banskobystrickej regionálnej správy ciest, že rekonštrukcia cesty III.
triedy sa zrealizuje v jarných mesiacoch v roku 2020.
8. Informácia, že boli s likvidované telekomunikačné vedenia spolu s podpernými
bodmi čo deklaroval Slovak Telekom uskutočniť v priebehu roka 2019.
9. Informácia o Štefanskej zábave dňa 27.12.2019 o 20:00 hod.
10. Informácia o neprevzatých kompostéroch, budú vyzvaní obyvatelia, ktorí si
kompostéry neprevzali, aby tak urobili do konca januára 2020, následne by sa
rozdali záujemcom o kompostovanie.

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 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení ako bol predložený návrh na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Rozpočet obce Ostrá Lúka na roky 2020 – 2022, ako bol predložený na zastupiteľstvo.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Dotáciu na záujmové vzdelávanie detí CVČ Domino, ktoré prevádzkuje Mesto Zvolen
vo výške 60,-€ na jedno dieťa v školskom roku 2019/2020. Toto centrum navštevuje
jedno dieťa z obce, čiže celková schválená dotácia predstavuje sumu 60,-€.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C UKLADÁ
1. Starostovi požiadať Lesnú a pasienkovú spoločnosť Gunda o uzavretie nájomnej
zmluvy na parcelu KN“C“ č. 632 o výmere 30693 m² , lesný pozemok, nakoľko pre
obec nie je ekonomicky výhodné platiť lesného hospodára, ktorého je povinný každý
majiteľ lesného pozemku mať.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 12.12.2019 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice Jana Albertová

Ján Kružliak

Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok
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