zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 30.12.2011

Grúni,

podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb., §
12, odst. l. Obecné zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých boli
3 prítomní (2 sa nezúčastnil) čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že
bolo uznášania schopné.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
VZN o držaní psov
VZN o verejnom poriadku
Rozpočtové opatrenie č. 4/2011
Príprava pietnych spomienok 22.1.2012
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012
Správa o činnosti obecného úradu
Rôzne
Interpelácie občanov
Interpelácie poslancov
Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p. Bc. Jana
Angletová. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných. Poslanec Ján Repiský sa nezúčastnil rokovania a ospravedlnil
svoju neúčasť, poslanec Ladislav Maslen sa nezúčastnil a neospravelnil svoju
neúčasť. Starostka obce ho písomne vyzve, aby sa zúčastňoval rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci program schválili jednohlasne.

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a

overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Bc. Lívia Repiská, za overovateľov
zápisnice boli určení Mgr. Lívia Adamová a Ing. Vratislav Vinca.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Miroslav Seget a Mgr. Lívia Adamová.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka informovala prítomných poslancov o plnení uznesenia č.
99/2011. Vzhľadom na krátky čas od posledného rokovania OZ zostáva uznesenie
v plnení.

4. VZN č. 12/2011 o podmienkach držania psov
Poslanci toto VZN schválili jednohlasne bez pripomienok.

5. VZN č. 13/2011 o verejnom poriadku na území obce Ostrý Grúň
Poslanci toto VZN schválili jednohlasne bez pripomienok.

6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2011
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č. 4/2011, kde dochádza k
presunom rozpočtovaných prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami ako aj
navýšeniu príjmov a rovnako i výdavkov. Poslanci rozpočtové opatrenie
schválili jednohlasne.

7. Príprava pietnych spomienok 22.1.2012
Poslanci poverili starostku obce k príprave pietnych spomienok v spolupráci s
obcou
Kľak
dňa 22.1.2012.
Starostka
informovala,
že
pozve
všetkých
predstaviteľov vlády ako i prezidenta SR. V spolupráci s farským úradom pozve
slúžiť sv. omšu Prof. Jozefa Michalova, rodáka z Ostrého Grúňa.

8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starostka obce predstavila plán zasadnutí OZ na rok 2012:
14.3.2012, 14.6.2012, 13.9.2012, 13.12.2012. Poslanci plán jednohlasne schválili.

9. Správa o činnosti obecného úradu
Starostka
obce
informovala
o
činnosti
obecného
úradu
od
posledného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2011. Na obecnom úrade pracuje na
dohodu bývalá zamestnankyňa OcU p. Katarína Repiská ako výpomoc počas PN
zamestnankyne obce Ing. Hany Šimpachovej. Obecný úrad pripravil silvestrovskú
zábavu ako i silvestrovský pobyt v Dopraváriku. Obecný úrad zaslal i výmery
daní a poplatkov všetkým, ktorí nezaplatili daň alebo poplatok za rok
2011.Starostka obce informovala prítomných o tom, že všetci poslanci sa
vzdali odmien vyplývajúcu z funkcie poslanca a členov komisie.

10. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov
o používaní pečiatok na obecnom úrade.

o vydaní

smernice

č.

3/2011

11. Záver
Na záver sa starostka obce poďakovala všetkým zúčastneným za pozornosť a
vyjadrené názory.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lívia Adamová

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

Ing. Vratislav Vinca

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

