Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá lúka
dňa 29.6.2021

K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal na
schválenie program obecného zastupiteľstva . Poslanci OZ uvedený program schválili jednohlasne.
c) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : p. Albertovú a Ing. Hudáka, overovateľov
zápisnice Mgr. J.Prokaja a p.Kružliaka. Návrh starostu obce bol schválený obecným zastupiteľstvom
jednohlasne.
K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa
15.4.2021 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a) Starosta informoval o procese riešenia spomaľovačov na ceste. Oslovil listom
Banskobystrickú regionálnu správu ciest, dostal odpoveď, že je potrebné stanovisko
Dopravného inšpektorátu OR PZ Zvolen. Žiadosť bola poslaná a teraz sa čaká na vyjadrenie
DI OU PZ Zvolen.
b) Starosta obce informoval, že obec vydala stanovisko ohľadom ochranného pásma zelene pri
kaštieli pani Horváthovej spoluvlastníčky Hájenky súpisné číslo 1. Výsledok je taký, že
Pamiatkový úrad dal kladné stanovisko rodine Horváthovej.
K bodu 3 – Schvaľovanie Záverečného účtu obce za rok 2020
a)Kontrolórka obce p. Szücová podala informáciu o záverečnom účte obce za rok 2020, kde príjmy
boli vo výške 285 634,69 Eur a výdavky vo výške 274 040,09 Eur. Prebytok vo výške 11 586,60 Eur
po odpočítaní určitých položiek je 8 894,91 Eur, ktorý pôjde do rezervného fondu a môže byť použitý
na investičné účely.
b) Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Záverečný účet obce na rok 2020 bez výhrad.
K bodu 4 – Rôzne
a)Starosta obce informoval o schválení dotácie z VÚC BBSK vo výške 2100 Eur na prístrešok za
obchodom. Zároveň prítomným vysvetlil zámer riešenia priestoru za obchodom, kde železné búdy ,ktoré
sa tam nachádzajú, budú premiestnené do areálu bývalých štátnych majetkov a na dobudovanie priestoru
za obchodom budú využité prostriedky aj z občianskeho združenia Adela cez 2%.
b) Starosta obce reagoval na pripomienku p. Towsend ohľadom svetelného smogu, ktoré spôsobuje
verejné osvetlenie a zároveň jej požiadavku na vypínanie verejného osvetlenia od polnoci do 5.00 hod.
Navrhol, aby sa to v budúcnosti riešilo znížením intenzity svetelného zdroja.
c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienku p. Towsend.
d) Starosta obce informoval prítomných o organizovaní športového dňa 24.7.2021 so začiatkom o 10.00
hod.

K bodu 5 Diskusia
a) Mgr. Prokaj sa pýtal v čom bol problém s obecným vodovodom v mesiaci jún.
b) Starosta obce vysvetlil, že to bolo viacej aspektov v jednom časovom okamihu, bol technický
problém na záchyte prameňa, čím bol znížený prietok a zároveň bol zvýšený odber vody v obci,
čo spôsobilo vyprázdnenie vodojemu.
c) Mgr.Prokaj mal otázku na kontrolórku obce ohľadom zníženia príjmov obce z daní
nehnuteľnosti.
d) Kontrolórka obce mu vysvetlila, že je pripravovaná reforma štátu ohľadom výberu daní, kde
daň z nehnuteľnosti by mala byť vyberaná centrálne štátom a následne prerozdeľovaná pre
samosprávy, kde výška dane za nehnuteľnosť má byť stanovená z trhovej ceny nehnuteľnosti.
e) Mgr. Závadsky vo svojom diskusnom príspevku mal viacej otázok a to ohľadom umývania
informačných tabuli v obci, že na vyučtovacej faktúre za odber vody nie je uvedený počiatočný
a koncový stav vodomeru, nedostatok kontajnerov na separovaný zber pri obchode, či bude
kamerový systém pri vstupe a výstupe z obce, o spaľovaní plastov ,kartónu a ďalšieho odpadu
v súkromnej spoločnosti, ktorá má prevádzku v areály bývalých štátnych majetkov ,o probléme
s exkrementami psov v dedine, či je riešená náhradná výsadba stromov za výrub líp v roku
2020, v akom štádiu je riešenie s exekútormi ohľadom domu č.54 po p. Rumanovi, ako bude
zabezpečená ochrana požiarnej techniky, ak sa presunie na pozemok bývalých štátnych
majetkov.
f) Na jednotlivé otázky odpovedal starosta obce , poslanci OZ a hospodárka obce.
g) 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 29.6.2021.
Uznesenie č.2/2021.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o poslaní žiadosti o vyjadrenie na Banskobystrickú regionálnu
správu ciest ohľadom spomaľovačov na ceste III/2440.
2. Informáciu o vystavení vyjadrenia obce k zrušeniu ochranného pásma pamiatky na
nehnuteľnostiach pani Horváthovej súpisné číslo č.1.

3. Záverečný účet obce Ostrá Lúka za rok 2020.
4. Informáciu o podporení projektu Oddychová zóna pri multifunkčnom a detskom ihrisku
z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 2100,-€.
5. Informáciu od Jarmili Townsend o škodlivosti svetelného smogu, ktorý spôsobuje verejné
osvetlenie, zároveň požiadavku o vypínaní verejného osvetlenia od polnoci do piatej hodiny
ráno.
6. Informáciu o organizovaní dňa 24.7.2021 Športového dňa, od 10:00 pre deti na futbalovom
ihrisku a zároveň v poobedňajších hodinách futbalového turnaj dospelých.

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov
zápisnice Ján Prokaj a Ján Kružliak
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Uznesenie č.2/2021
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 29.6.2021 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice

Starosta obce

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

Ján Prokaj

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

Ján Kružliak

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

Mgr. Juraj Jelok

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

