Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.6. 2016 v zasadačke Obecného úradu
v Ostrej Lúke.
Prítomní :

Starosta : Mgr. Juraj Jelok
Poslanci : podľa prezenčnej listiny, /ospravedlnení 2 poslanci/.
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 : 3
Program zasadnutia :

Proti : 0

Zdržal sa : 0

1.Otvorenie.
2.Voľba návrhovej komisie.
3.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
4.Schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2015.
5. Schvaľovanie VZN o odpadoch.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Schvaľovanie uznesenia.
9. Záver.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Program zasadnutia obecného zatupiteľstva :
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa :

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie: Jana Albertová / zapisovateľka/,
JUDr. Ján Zdút- Šťastný
Overovateľov zápisnice :
JUDr. Ján Zdút- Šťastný, Mgr. Ján Prokaj

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení, ktoré boli splnené.
- odkúpenie budov od RD Dobrá Niva, zmluva je už podpísaná a podaná na kataster.
- smeti za ovčínom na Barborskej ceste už boli viackrát zbierať aktivační pracovníci.
4.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce, ktorý prečítala kontrolórka
obce. Prebytok navrhuje rozdeliť nasledovne :

- 10 % previesť na rezervný fond, môžu sa čerpať len na kapitálové výdavky.
- 90% previesť do bežných výdavkov, ak sa vyskytne väčšia oprava, alebo spoluúčasť
na projektoch, výzvach. Tieto prostriedky sa nemusia bezpodmienečne vyčerpať.
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Tiež predniesla záver auditorskej správy, v ktorej vyplýva, že v záverečný účte je v
súlade so zákonom.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora.
p. Zdút mal dotaz ako sa darí likvidovať pohľadávky voči obci. Pracovníčka OÚ pani
Jana Bartošová informovala že pravidelne rozposiela upomienky, nie vždy na ne
dotknuté osoby reagujú. Pán Zdút navrhol aby sa urobil ku koncu polroka sumár
pohľadávok a on bude nápomocný pri ich vymáhaní.
5. Obecné zastupiteľstvo schaľuje VZN o odpadoch.
Mení sa systém financovania separovaného odpadu, po novom to bude uhrádzať
organizácia zodpovednosti výrobcov. Zmeny sa týkajú aj systému likvidácie
biologického odpadu kde obec bude musieť zaviesť vývoz hnedých kuka nádob
a zberová spoločnosť ich bude vyvážať, alebo bude mať zriadené kompostovisko. V
tomto prípade by sa určite zýšili poplatky za odpad.
Zámerom obce je zabezpečiť cez eurofondy kompostéry do každej domácnosti, a na
verejné priestranstvá. Obec bude môcť kontrolovať využívanie týchto kompostérov.
Prípadne obec bude zhodnocovať biologický odpad zakúpením potrebnej techniky.
Pneumatiky sú vyňaté z odpadu. Výrobcovia a distribútori sú povinný odobrať každú
pneumatiku.
Odvoz stavebného odpadu je vyňatý z poplatku za komunálne odpady. Ak bude mať
niekto stavebý odpad musí si objednať veľkoobjemový kontajner od zberovej
spoločnosti, prípadne zaviesť tento odpad na ich zberný dvor.
Zber separovaného odpadu stál obec ročne cca 400,-€, v súčasnosti má naša obec
podpísanú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá tento zber bude
financovať. Postupne by mali byť zvyšovaný počet nádob na separovaný zber.
Obec môže dávať sankcie pri porušení zákona o odpadoch. VZN spĺňa ustanovenia
podľa nového zákona o odpadoch.
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. Rôzne :
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie obstarávania spracovnie zmien a doplnkov
č.4 územného plánu.
Z dôvodu záujmu o stavebné pozemky starosta dáva návrh na začatie zmien a doplnkov
č.4 územného plánu obce, tak aby sa určili nové lokality pre individuálnu bytovú
výstavbu. Voľné stavebné pozemky v súčasnosti platnom územnom pláne je
komplikované vykúpiť, a to v tom že sú úzke a dlhé a tiež majú veľa vlastníkov.

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

b/ Starosta informoval o možnosti podať žiadosť sa o nenávratný finančný príspevok
(ŽoNFP) na projekt: Zhodnocovanie odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Ostrá Lúka cez
Operačný program: Kvalita životného prostredia, číslo výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-11. Cez tento projekt je možnosť zakúpiť stroje a techniku na zhodnocovanie
biologického odpadu v obci. Maximálna výška celkového spolufinancovania projektu zo
strany obce je vo výške 12336,-Eur, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených
výdavkov z projektu. Projekt je zameraný na nákup zariadení:







Stroj na zhodnocovanie BRKO - 1 ks
Špeciálny traktor s čelným nakladačom pre obsluhu štiepkovacej linky – 1 ks
Štiepkovač – 1 ks
Traktorový náves 1 ks
Kontajnery – 3 ks
Nosič kontajnerov – 1 ks
 Mulčovač – 1 ks

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

c/ Starosta informoval, že v súčasnosti platné právne predpisy na úseku ochrany pred
požiarmi stanovujú pre obce a mestá opätovne možnosť zriadiť dobrovoľný hasičský zbor
obce alebo zabezpečiť plnenie týchto úloh prostredníctvom zákonom stanovených subjektov.
Obec Ostrá Lúka je podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon o ochrane pred
požiarmi“/ môže zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na likvidáciu požiarov a
vykonávanie záchranných prác.
Obec Ostrá Lúka môže po zriadení Dobrovoľného hasičského zboru obce požiadať o
zaradenie dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie dobrovoľných hasičských
zborov obce prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dobrovoľná požiarna ochrana
predloží všetky žiadosti obcí do 31. októbra územne príslušnému krajskému riaditeľstvu,
ktoré po preverení splnenia materiálno - technických, personálnych a odborných podmienok
môže schváliť zaradenie do navrhovanej kategórie.
Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je ďalej najmä udržiavať akcieschopnosť
a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru,
zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce, vypracovať a viesť
dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice
alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v
použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú
súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek, vykonávať
preventívno-výchovnú činnosť.

d/ starosta informoval o vypracovaní Plánov obnovy vodovodu a kanalizácie v obci
Ostrá Lúka. Zákon si vyžaduje mať vypracované plány, ale záverom je, že si vodovod a
kanalizácia nevyžadujú žiadne opatrenia v rámci obnovy.

7. Diskusia : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky
a/ zástupcu SSE p. Zigu, ktorý prezentoval ponuku na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. OÚ by uzatvorila zmluvu na 15 rokov, vlastníkom svietidiel by
bola obec. Finančný prepočet ponúknutý SSE je o 200,-€, ročne vyšší ako doteraz obec
platí za VO.
b/ p. Binderovej, ktorá prišla poďakovať za pomoc pri organizovaní
slovenských pohára 3D v lukostrelbe. Roztrel účastníkov bol na futbalovom ihrisku,
a samotný pretek bol v Slnom jarku. Tiež za zapožičanie areálu ihriska a pivných setov.
Zúčastnilo sa 165 pretekárov. Ohlasy od účastníkov boli pozitívne.
c/ p. Thonhausera, ktorý sa informoval či by nebolo možné aby mala obec
kompostovisko. Má problém s pokosenou trávou, pretože má malí
pozemok
pri dome a nemá možnosť sám kompostovať. Ostatný susedia
vyvážajú trávu
do blízkeho okolia, toto však nie je dobré riešenie. Okrem toho už viackrát likvidoval
skládky v blízkosti jeho pozemku. Je to akurát vstup do obce. Už to však nie je ochotný
robiť. Starosta ponúkol možnosť na veľkoobjemový kompostér prípadne kontajner na
zelený odpad.
d/ p. Lucinovej ktorá mala výhrady k tomu ako sa niektorí ľudia správajú
separovaní. V kontajneroch je nahádzané všeličo. Často sú plné. Dala
návrh
aby obec robila viac osvety. Starosta vie o tomto probléme. Po novom sú už výrobcovia
zodpovedný za likvidáciu separovaného odpadu, a mali by robiť aj osvetu. Je snaha
zaviesť zber plastov 1 x za 2 týždne. Plasty aj naďalej sa môžu zbierať aj do vriec.
Obecné zastupiteľstvo
pohľadávok voči obci.

ukladá

starostovi

zabezpečiť

polročný

8.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č.3/2016.
Diskusia bola ukončená, zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh
na uznesenie č.3 /2016
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9.Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 10.6.2016 Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice JUDr. Ján Zdút- Šťastný

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

Mgr. Ján Prokaj
Starosta obce

Mgr. Juraj Jelok

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

sumár

UZNESENIE č. 3/2016 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 10.6.2016.
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. program OZ
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2. návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová (zapisovateľka) a JUDr. Ján
Zdút -Šťastný a overovateľov zápisnice Mgr. Ján Prokaj a JUDr. Ján Zdút Šťastný
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0
3. záverečný účet obce
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. VZN o odpadoch
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

5. návrh na začatie obstarávania a spracovania zmien a doplnkov č.4 územného
plánu obce, na určenie nových lokalít na individuálnu bytovú výstavbu.
Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

6. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, číslo
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Názov projektu: Zhodnocovanie
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a podpora
predchádzania vzniku odpadov v obci Ostrá Lúka. Maximálna výška
celkového spolufinancovania projektu zo strany obce je vo výške
12336,-Eur, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov
z projektu. Projekt je zameraný na nákup zariadení:








Stroj na zhodnocovanie BRKO - 1 ks
Špeciálny traktor s čelným nakladačom pre obsluhu štiepkovacej linky – 1 ks
Štiepkovač – 1 ks
Traktorový náves 1 ks
Kontajnery – 3 ks
Nosič kontajnerov – 1 ks
Mulčovač – 1 ks

Za : 3

Proti : 0

Zdržal sa : 0

7. a) v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi
v znení neskorších predpisov zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Ostrá
Lúka ako vnútornú organizačnú jednotku obce Ostrá Lúka s účinnosťou od
01.07.2016.
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0
b) Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Ostrá Lúka
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

8. uznesenie č. 3/2016
Proti : 0

Za : 3

Zdržal sa : 0

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré boli splnené.
2. správu auditora k záverečnému účtu obce.
3. diskusné príspevky
a/ zástupcu SSE p. Zigu- a jeho ponuku na rekonštrukciu verejného osvetlenia
b/ p. Binderovej poďakovanie za pomoc pri organizovaní Slovenského
pohára 3D v lukostrelbe.
c/ p. Thonhausera o probléme likvidácie nelegálnych skládok a kompostoviska.
d/ p. Lucinovej o lepšej osvete pri separovaní odpadu.
C. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi
1)zabezpečiť polročný sumár pohľadávok voči.
2) požiadať o zaradenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Ostrá Lúka do
kategórie dobrovoľných hasičských zborov obcí zodpovedajúcej aktuálnemu
materiálno-technickému a personálnemu obsadeniu zriadeného Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Zvolen prostredníctvom Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR, .t.j. do kategórie C.

D. Obecné zastupiteľstvo vymenúva
Petra Danča, nar. 24.7.1984, trvale bytom Ostrá Lúka 39 za veliteľa dobrovoľného
hasičského zboru obce Ostrá Lúka s účinnosťou od 01.07.2016
Za : 3
Proti : 0
Zdržal sa : 0

8. Záver.
Zapísala dňa 10.06.2016 : Jana Albertová
Overovatelia zápisnice :

Starosta obce

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

JUDr. Ján Zdút- Šťastný

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

Mgr. Ján Prokaj

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

: Mgr. Juraj Jelok

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

