Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ostrá Lúka dňa 17.3.2022

K bodu 1 – Otvorenie
a)Prítomných privítal starosta obce, prečítal program obecného zastupiteľstva a požiadal
schválenie program obecného zastupiteľstva . Poslanci OZ uvedený program schválili
jednohlasne.

na

c) Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie : p. Albertovú a Ing. Hudáka,
overovateľov zápisnice JUDr.Zdúta-Šľastného a p.Kružliaka. Návrh starostu obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom jednohlasne.
K bodu 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 16.12.2021 – starosta obce informoval o plnení jednotlivých bodov :
a)Starosta obce informoval prítomných o uhradení dotácii na záujmové vzdelávanie detí ako
boli schválené na prechádzajúcom obecnom zastupiteľstve.
b)Starosta obce informoval, že nebola uzavretá o zámene pozemkov medzi obcou a pani
Gajdošovou.
c) Poslanci OZ zobrali informácie starostu obce na vedomie.

K bodu 3 – Schvaľovanie zámeru predaja obecného pozemku
a)Starosta prítomných informoval o žiadosti p. Maximiliána Janotku o kúpu obecných
pozemkov KN-C č.799,797,795 a časť parcely č.788, ktoré sa nachádzajú v extraviláne obce
v lokalite Guzdín. Zároveň vo svojej žiadosti žiada o zmenu umiestnenia obecnej parcely
KN“C“ č. 794, na ktorej je plánovaná cesta, ale v súčasnosti po celej tejto parcele nevedie
poľná cesta.
b)p. Janotka bol osobne prítomný na obecnom zastupiteľstve ,kde vysvetlil svoj zámer
s odkúpením predmetných obecných pozemkov. V uvedenej lokalite už odkúpil pozemky od
spoločnosti Tri kamene Dubové a predmetné obecné pozemky sa v niektorých častiach
nachádzajú medzi jeho odkúpenými pozemkami, preto ich chce odkúpiť aby získal ucelenú
plochu svojich pozemkov.
c) Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer predaja obecných pozemkov KN-C č.799,797,795
a časť parcely č.788.Na rozdelenie parcely č.788 je potrebné vyhotoviť geometrický plán, ktorý
bude financovať p. Janotka. Priebeh hlasovania: za – 4 poslanci, proti – 0, zdržal sa – 0.
d)Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu umiestnenia parcely KN“C“ č. 794, na ktorej je
plánovaná cesta. Žiadateľ pán Janotka zrealizuje a zafinancuje nové zameranie a trasovanie
parcely, ktoré bolo dohodnuté na zastupiteľstve. Vypracovaný geometrický plán, bude
schvaľovaný na obecnom zastupiteľstve. Priebeh hlasovania: za – 4 poslanci, proti – 0, zdržal
sa – 0.

e)Starosta obce prečítal ďalšiu žiadosť p. Janotku, v ktorej žiada spevnenie existujúcej
prístupovej cesty k jeho pozemkov na vlastné náklady. Uvedená cesta sa nachádza na obecnom
pozemku KN-C 787.
f)Obecné zastupiteľstvo schválilo spevnenie existujúcej obecnej cesty na vlastné náklady
žiadateľa p. Janotku s tým, že uvedená cesta bude voľne prístupná pre obyvateľov
a návštevníkov katastra obce Ostrá Lúka. Priebeh hlasovania: za – 4 poslanci, proti – 0, zdržal
sa – 0.
K bodu 4 - Rôzne
a)Starosta obce predniesol žiadosť o nenávratný finančný príspevok( NFP ) zameraný na –
Triedený zber komunálnych odpadov, kde obec predložila projekt. Pri úspešnosti schválenia
projektu bude výška spolufinancovania obcou 16985,26 Eur, kde celková výška uvedenej
investície je 339 705,13 Eur.
b)Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa(obce) z celkových oprávnených výdavkov projektu - 16 985,26 EUR
Priebeh hlasovania: za – 4 poslanci, proti – 0, zdržal sa – 0.
c)Starosta obce oznámil, že na webovej stránke obce bol zverejnený Oznam o prerokovaní
územného plánu obce ostrá Lúka – Doplnok č.5, ktorý sa týka lokality kaštieľa a bývalých
štátnych majetkov.
d)Obecné zastupiteľstvo zobralo uvedenú informáciu na vedomie.
e)Starosta obce predniesol návrh na realizáciu záchytného parkoviska na obecnom pozemku
pred kaštieľom, kde by obec zabezpečila spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie
stavebného povolenia a vlastník kaštieľa p.Dičér poskytne finančné prostriedky na nákup
materiálu pre stavbu parkoviska. Na záver dodal, že záchytne parkovisko by slúžilo pre
všetkých obyvateľov obce a návštevníkov obce.
f)Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre záchytné
parkovisko na obecnom pozemku pred kaštieľom. Zároveň súhlasí s ponukou p. Dičéra, že
zabezpečí stavebný materiál na záchytné parkovisko na vlastné náklady. Priebeh hlasovania: za
– 4 poslanci, proti – 0, zdržal sa – 0.
g) Starosta obce informoval o termínoch zberu jednotlivých odpadov v obci:
28.3.2022 – zber textilu vhodného na používanie - vrecia
1.4.2022 – veľkoobjemový odpad – 2x kontajner
5.4.2022 – nebezpečný odpad – pri obchode
8.4.2022 – železný odpad
Zároveň informoval o miere triedenia odpadu v obci za rok 2021, ktorá bola 49,66%.
h)Starosta obce informoval, že tento rok sa uskutoční akcia Kultúrna jar Adely Ostrolúckej
(KJAO) a to v termíne 21.5.2022.Akcia sa uskutoční na voľnom priestranstve v parku nad
obecnou studňou s nasledovným programom:
11:30 Bábkové divadlo
12:45 Kladenie venca
13:00 Hlavný program
15:00 Vystúpenie folklórneho súboru Marína

i)Starosta obce prítomných informoval, že tento rok sa uskutočnia práce na Dome smútku a to
povrchová úprava existujúceho vstupného schodiska, odstránenie mreží a výmena vstupných
dverí, položenie asfaltového krytu od vstupnej brány cintorína po schodisko Domu smútku.
j) Starosta obce informoval o možnosti venovať 2% z daní pre občianske združenie Adela
Kremnicko – Štiavnické Združenie, z ktorých sa potom realizujú malé projekty v obci Ostrá
Lúka.
K bodu 5 – Diskusia
a)p. Badinka sa opýtal, že ak sa vybudujú nové domy v areály bývalých štátnych majetkov, tak
či budú kapacitne stačiť inžinierske siete – voda, kanalizácia, elektrika.
b)Starosta odpovedal, že voda z obecného vodovodu bude určite stačiť, čo sa týka kanalizácie,
tak obec rieši rozšírenie kapacity čističky odpadových vôd pre 520 osôb a čo sa týka kapacity
elektriky, tak pre uvedenú lokalitu je naprojektovaný nový transformátor.
K bodu 6 – Schvaľovanie uznesenia
a)Ing. Hudák prečítal návrh uznesenia č.1/2022 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

Zapísal : Ing. Ladislav Hudák

Uznesenie č.1/2022.
Obecné zastupiteľstvo:
A

BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu starostu o uhradení dotácii na záujmové vzdelávanie detí ako boli
schválené na ostatnom zastupiteľstve
2. Informáciu o neuzavretí zmluvy o zámene pozemkov medzi obcou a pani
Gajdošovou.
3. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov – parcely KN“C“ – 799, 797, 795, časť parcely
788, od pána Maximiliána Janotku, ktorý je vlastník okolitých parciel.
4. Žiadosť pána Janotku o zmenu umiestnenia parcely KN“C“ č. 794, na ktorej je
plánovaná cesta. V súčasnosti po celej tejto parcele nevedie poľná cesta.
5. Žiadosť pána Janotku, aby mohol spevniť obecnú poľnú cestu k svojim pozemkom,
ktorá leží na parcele KN“C“ č.787
6. Žiadosť o NFP zameraný na – Triedený zber komunálnych odpadov, Názov projektu:
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ostrá Lúka, výška
spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov projektu predstavuje
sumu 16985,26 EUR
7. Oznámenie prerokovania Územného plánu obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky č.5
– areál bývalého štátneho majetku a okolie kaštieľa.
8. Realizáciu záchytného parkoviska pred kaštieľom, obec dá vypracovať projektovú
dokumentáciu a zrealizuje inžiniering - stavebné povolenie. Materiál na výstavbu
parkoviska zafinancuje pán Dičér.
9. Zber odpadov v našej obci: 28.3.2022 – zber textilu vhodného na používanie - vrecia
1.4.2022 – veľkoobjemový odpad – 2x kontajner
5.4.2022 – nebezpečný odpad – pri obchode
8.4.2022 – železný odpad ?
10. Miera triedenia odpadu v našej obci je 49,66%
11. Kultúrna Jar Adely Ostrolúckej – 21.5.2022 – uskutoční sa v parku nad studňou,
program - 11:30 Bábkové divadlo
12:45 Kladenie venca
13:00 Hlavný program
15:00 Vystúpenie folklórneho súboru Marína
12. Vybrúsenie mramorového schodištia pred domom smútku, odstránenie mreží,
výmena dverí, asfaltovanie pred domom smútku a cesty do cintorína.
13. Možnosť venovať pre obec 2% z daní pre občianske združenie Adela Kremnicko –
Štiavnické Združenie, z ktorých sa realizujú malé projekty v obci

B SCHVAĽUJE:
1. Program obecného zastupiteľstva
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Návrhovú komisiu v zložení Jana Albertová a Ing. Ladislav Hudák a overovateľov
zápisnice JUDr. Ján Zdút Šťastný a Ján Kružliak
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Zámer predaja obecných pozemkov – parcely KN“C“ – 799, 797, 795, časť parcely 788,
pre pána Maximiliána Janotku, ktorý je vlastník okolitých parciel. Bude potrebné
vypracovať geometrický plán rozdelenia parcely KN“C“ 788, ktorý bude financovať
pán Janotka.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Zmenu umiestnenia parcely KN“C“ č. 794, na ktorej je plánovaná cesta. Žiadateľ pán
Janotka zrealizuje a zafinancuje nové zameranie a trasovanie parcely, ktoré bolo
dohodnuté na zastupiteľstve. Vypracovaný geometrický plán, bude schvaľovaný na
obecnom zastupiteľstve.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Vykonať stavebné úpravy na obecnej poľnej ceste, ktorá leží na parcele KN“C“ č.787.
Práce a financovanie vykoná pán Janotka na svoje náklady, s tým, že uvedená cesta
bude voľne prístupná pre obyvateľov a návštevníkov katastra obce Ostrá Lúka.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Predloženie ŽoNFP v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok Zameranie – Triedený zber komunálnych odpadov, Operačný program:
Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

- názov projektu: ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU
KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI OSTRÁ LÚKA
- výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov projektu - 16 985,26 EUR
- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovisko pred kaštieľom. Zároveň
súhlasí, že materiál na výstavbu parkoviska zafinancuje pán Dičér. Vybudované
parkovisko bude slúžiť pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Uznesenie č.1/2022 zo dňa 17.3.2022
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísal dňa 17.3.2022 Ing. Ladislav Hudák

Overovatelia zápisnice

Starosta obce

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

JUDr. Ján Zdút Šťastný

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

Ján Kružliak

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

Mgr. Juraj Jelok

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

