Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 14.9.2015 v zasadačke Obecného úradu v Ostrej Lúke.
Prítomní :

starosta : Mgr. Juraj Jelok
poslanci : podľa prezenčnej listiny
ospravedlnený : p.Ďurčík /z pracovných dôvodov/
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 : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Program zasadnutia : 1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesenia.
4. Zmena rozpočtu.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Schválenie uznesenia.
8. Záver.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Členov návrhovej komisie : Jana Albertová / zapisovateľka/,
Mgr. Ján Prokaj,
Overovateľov zápisnice : Mgr. Andrea Bartková,
JUDR. Ján Zdút- Šťastný.
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia :
Starosta zaslal žiadosť na SPF o prenajatie parciel na bývalom ŠM. Dostal
kladnú odpoveď za výhodnú cenu 10, -€ na rok v prípade ak OÚ dodá
potvrdenie že nie je dlžníkom na sociálnych a zdravotných odvodoch.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu. Z dôvodu navýšenia 6900, €
na výmenu okien.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a/ informáciu starostu o projekte riešenia kompostovania zeleného odpadu.
Ak by sme boli v projekte úspešný, domácnosti ktoré sa zúčastnia
preškolení dostanú kompostéry. Okrem toho obec získa drvič na drevo,
tiež veľkoobjemové kompostéry. Obec by sa mala podieľať 5%.
b/ informáciu starostu o návrhu spoločného obecného úradu o zvýšení poplatku
z 0,28,-€ na občana a mesiac na 0,30,-€ na občana a mesiac.
c/ žiadosť p. Barktovej o výrub smreku, ktorý stojí na obecnom pozemku pred
obchodom. Ako dôvod udala ochranu svojho majetku. Smrek zacláňa záberu
kamerového systému na vchod do predajne.
Obecné zastupiteľstvo sa nevyjadrilo kladne k zaslaniu žiadosti, treba hľadať
iné riešenie.
d/ informáciu starostu o zapísaní nových spoluvlastníkov na list vlastníctva

kaštieľa a priľahlých pozemkov.
e/ informáciu starostu o možnej dotácií na celkovú rekonštrukciu KD/ okná,
dvere, strecha, žľaby, ohrev vody./ projektová dokumentácia je spracovaná
čaká sa na výzvu.
f/ informáciu starostu o podujatí Ľudovít Štúr v Ostrej Lúke. MK zaradilo obec
do programu podujatí avšak bez ich finančnej podpory.
g/ informáciu starostu o bežecko- cyklistickom podujatí na počesť Ľ.Š dňa
25.10.2015 na trati Zvolen- Ostrá Lúka kde organizátori podujatia požadujú
zabezpečiť od OÚ pitný režim.
h/ informáciu starostu o umiestnení informačnej tabule – barborská cesta.
Budú na nej informácie o barborskej ceste a tiež o obci.
ch/informáciu starostu o zriadení zástavky autobusu pri Jonášovcoch.
VÚC a SAD súhlasí, ešte treba získať súhlas zodpovedného pracovníka
polície.
i/ informáciu starostu o rozbehnutí spracovania zmien a doplnkov územného
plánu- KOVACO.
j/ informáciu starostu o oficiálnom zamietnutí žiadosti o dotáciu z úradu vlády
na vybudovanie multifunkčného ihriska.
k/ informáciu starostu o odbere vody z futbalového ihriska pre dobytok. Tento
odber je riadne registrovaný, pretože je tam vodomer. P. Šulek platí celý
odber aj za ihrisko.
l/ informáciu p. starostu o návoze skál na cestu poza záhrady. Ešte bude treba
zakryť veľké skaly menším štrkom.
m/ informáciu starostu o vymeriavaní trasy optického kábla, ktorého trasa bude
viesť z Budče cez nás do Bacúrova a Dubového. Mal by sa viesť zeleným
pásom pri ceste.
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : navýšenie finančného príspevku pre
futbalový klub o 500,€ z dôvodu zvýšenia poplatkov pre TJ Agro Ostrá Lúka .
Za : 3
proti : 1
zdržal sa : 0
6. Diskusia:
1. p. Závadský sa informoval v akom stave je kaštieľ. Či sa v ňom robia nejaké
aktivity. A aký má s ním ďalší zámer OÚ. Ako sa stavajú k obci noví
spoluvlastníci, jednali s obcou o svojich zámeroch?
Odpovedal p. starosta : spoluvlastníci chcú riešiť opravu a obnovu kaštieľa.
Tiež by chceli riešiť odkúpenie väčšinového podielu. Konkrétne zámery zatiaľ
neprezradili. Ale OÚ má snahu vstúpiť s nimi do jednania.
2. p. Kupcová sa informovala či ešte budú brať kamene zo zrúteného
kaštieľa. Je tam jeden preklad na ktorom je nápis. Bolo by dobré
zachovať ho. Mal by sa nachádzať niekde v strede zbúraniska.
Odpovedal p. starosta : nateraz sa skončilo s odvozom skál. Z kopy odbudlo
iba pár metrov.
3. p. Albertová dávala návrh aby OÚ doplnil ďalšie kontajnery hlavne na plasty.
Odpovedal p. starosta: v roku 2016 by mal vstúpiť do platnosti nový zákon
o odpadoch, kde výrobcovia budú musieť zabezpečovať separovanie ich
odpadu. V prepočte na obyvateľov chýbajú v obci kontajneri, ale obec by
zbytočne minula financie na ich zakúpenie, keďže kontajnery zabezpečia
výrobcovia.

7.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie č.4/ 2015.
Pretože diskusia bola ukončená zapisovateľka Jana Albertová prečítala návrh
na uznesenie č.4 /2015
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

8.Pán starosta na záver poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapísala dňa 14.09.2015 Jana Albertová

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

Overovatelia zápisnice Mgr. Andrea Bartková
JUDr. Ján Zdút- Šťastný

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

Starosta obce

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

Mgr. Juraj Jelok

UZNESENIE č. 4/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 14.09.2015.
Obecné zastupiteľstvo :
A BERIE NA VEDOMIE :
1. Program obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu- Jana Albertová, Mgr. Ján Prokaj, a overovateľov zápisnice
Mgr. Andreu Bartkovú a JUDr. Jána Zdutá Šťastného.
3. informáciu o prenajatí pozemkov od SPF za 10,€ za rok.
4. informáciu o návoze skál na cestu poza záhrady.
5. informáciu o projekte riešenia kompostovania zeleného odpadu.
6. schvaľovanie zmeny rozpočtu o 6900,€ z dôvodu výmeny okien.
7. informáciu o návrhu spoločného obecného úradu na zvýšenie poplatku z 0,28€- na
0,30€- za občana a mesiac.
8. žiadosť na výrub smreku na obecnom pozemku
9. informáciu o zapísaní nových spoluvlastníkov na liste vlastníctva na budove kaštieľa.
10. informáciu o projekte celkovej rekonštrukcie KD.
11. informáciu o podujatí Ľudovít štúr v Ostrej Lúke.
12. informáciu o bežecký- cyklistickom podujatí na počesť Ľ.Štúra a zabezpečení pitného
režimu pre účastníkov podujatia.
13. informáciu o zriadení autobusovej zastávky pri Jonášovcoch.
14. o začatí spracovania zmien a doplnkov územného plánu – KOVACO
15. o umiestnení informačnej tabule – Barborská cesta.

16. o vymeriavaní trasy optického kábla z Budče do Bacúrova a Dubového.
17. o zamietnutí žiadosti o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska.
18. informáciu o napojení podnikateľa p. Šuleka na vodovod
19. Diskusné príspevky : pána Závadkého, pani Kupcovej a Albertovej.

B

SCHVAĽUJE :
1.Program obecného zastupiteľstva :
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

2.Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová ( zapisovateľka) a
Mgr. Ján Prokaj a overovateľov zápisnice Mgr. Andreu Bartkovú
a JUDr. Jána Zdúta- Šťastného.
Za : 4

Proti :

0

Zdržal sa : 0

3. Zmenu rozpočtu o 6900,€ príspevok Ministerstva financií na výmenu okien
Za : 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

4. Navýšenie poplatku do SOÚ z 0,28€ na 0,30€ na obyvateľa a mesiac od 01.01.2016
Proti :

Za : 4

0

Zdržal sa : 0

5. Navýšenie finančného príspevku na dofinancovanie TJ Agro Ostrá Lúka o 500, € .
Za : 3

1 (Mgr. Bartková)

Proti :

Zdržal sa : 0

C

SÚHLASÍ :
s podmienkou operačného programu s 5% účasťou obce v projekte kompostovania
v budúcom roku.
Za : 4

Proti :

0

Zapísala dňa 14.9.2015 : Jana Albertová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Andrea Bartková
JUDr. Ján Zdút- Šťastný

Starosta obce

: Mgr. Juraj Jelok

Zdržal sa : 0

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

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

