zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 15.3.2012

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 5 prítomní čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že bolo
uznášania schopné.

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2.
3.
4.
5.
6.

Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Návrh VZN na rozšírenie školského obvodu
Návrh na vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na predaj pozemkov
Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane na území obce Ostrý Grúň
7. Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012
8. Správa hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole
9. Rôzne
10.Interpelácie poslancov
11.Interpelácie občanov
12.Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Bc. Jana
Angletová. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili jednohlasne bez
doplnení.

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

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

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Starostka obce informovala o priebehu pietnych spomienok z 22. 1.
2012. Vyjadrila svoju spokojnosť s priebehom, až na jeden incident, keď

počas modlitby odišla delegácia komunistickej strany na čele s p.
Hrdličkom.

4. Schválenie VZN č. 1/2012 na rozšírenie školského obvodu
Starostka obce Bc. Jana Angletová predniesla návrh na rozšírenie
školského obvodu po Župkov. Poslanec Ján Repiský podal návrh na rozšírenie
školského obvodu až po Žarnovicu. Vzhľadom k tomu, že vzn o obvod až po
Žarnovicu je stále platné, nie je potrebné toto VZN rozširovať. Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje rozšírenie školského obvodu.

5. Návrh na vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na predaj pozemkov
Starostka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh na vvhlásenie
verejno-obchodnej súťaže na predaj pozemkov číslo parcely
-

CKN
CKN
CKN
CKN
CKN
CKN

201/5
201/6
201/8
264/1
264/2
205/2

o
o
o
o
o
o

výmere
výmere
výmere
výmere
výmere
výmere

588
586
578
522
538
610

m2,
m2
m2
m2
m2
m2

Jedná sa o pozemky, ktoré sú určené na výstavbu rodinných domov
a požadovaná minimálna kúpna cena za m2 je 6,00€.
Verejno-obchodná súťaž bude zverejnená na obecnej stránke, na úradnej
tabuli a v obecných novinách. Písomné žiadosti je možné posielať v období
od 27. 3. 2012 do 10. 4. 2012 do 14.00 hodiny v označenej obálke „Súťaž –
stavebný pozemok-neotvárať.“ Vyhodnotenie verejno-obchodnej súťaže sa
uskutoční dňa 11. 4. 2012 o 15.00 hod. a účastníci verejno-obchodnej súťaže
budú oboznámení s výsledkami do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ján Repiský sa informoval, či je v pláne vyčleniť ďalšie pozemky
ako stavebné, nakoľko pozemky musia mať svoju infraštruktúru a taktiež sa
informoval v akej lokalite sa plánujú vyčleniť stavebné pozemky a navrhol
nižšiu cenu pre obyvateľov Ostrého Grúňa. Starostka obce informovala, že je
v pláne vyčleniť ďalšie pozemky ako stavebné a zástupca starostky Mgr.
Miroslav Seget navrhuje ako vhodnú lokalitu oproti Obecnému úradu. Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje návrh na vyhlásenie verejno-obchodnej
súťaže na predaj pozemkov.

6. Schválenie VZN č. 1/2012 o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Ostrý Grúň
Starostka obce predniesla návrh miest na umiestňovanie volebných
plagátov a to nasledovne:
-

na
na
na
na

oplotení pred kultúrnym
informačnej tabuli pred
informačnej tabuli pred
informačnej tabuli pred

domom
OcÚ
pohostinstvom STRED
pohostinstvom POHODA PUB

Zástupca starostky Mgr. Miroslav Seget predniesol návrh, aby bolo vyčlenené
iba jedno miesto a to pred kultúrnym domom, nakoľko iné miesta je možné
ťažko rozčleniť pre väčšie množstvo strán. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Ostrý Grúň a to na
oplotení pred kultúrnym domom.

7. Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová predniesla obecnému
zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012, v ktorom sa chce
zamerať na kontrolu ZŠ, nakoľko ešte nebola vykonaná, taktiež oboznámila
o nedoriešenej pohľadávke voči Veolii v sume 100.000,00 SK. Ďalej má
v pláne kontroly zamerať sa na zákon o verejnom obstarávaní a taktiež sa
chystá projekt na ochranu osobných údajov. Upozornila na zavedenie číselnej
evidencii zmlúv a na zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr od 0,-€.
Ďalej zdôraznila, že hospodárska činnosť je stále stratová, nedokáže si na
seba zarobiť. Z príjmov hospodárskej činnosti sa vykrývajú iba mzdové
náklady. Príjmy nie sú postačujúce ani na úhradu elektrickej energie.
Poslanec Ján Repiský sa informoval ako bola poriešená pôžička v sume
30.000,-€. Kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová ho informovala, že sa
premietne v znížení hodnoty majetku obce. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012.

8. Správa hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole
Hlavná kontrolórka obce informovala obecné zastupiteľstvo o následnej
finančnej kontrole a predniesla im správu. Správa o následnej finančnej
kontrole je zverejnená ako príloha k zápisnici. K správe hlavného
kontrolóra neboli žiadne otázky ani pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
berie správu hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole jednohlasne
na vedomie.

9. Rôzne
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na zrušenie školskej
knižnice, nakoľko táto knižnica nespĺňa požadované kritéria. Knihy zo
školskej knižnice budú presunuté do obecnej knižnice. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje zrušenie školskej knižnice.
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh na schválenie štatútu
obecnej knižnice, v ktorej ja Mgr. Anna Segetová ako hlavný knihovník a Bc.
Lívia Repiská ako knihovník. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje
štatút obecnej knižnice.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená dokumentácia CO.
K dokumentácii CO neboli žiadne pripomienky a obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje dokumentáciu CO.
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o činnosti obecného úradu.
Zhrnuté boli podujatia, ktoré sa konali v našej obci a taktiež aj projekty
do ktorých sa obec zapája.
Podujatia:
-

Pietne spomienky
Ples Kľakovskej doliny, ktorého sa zúčastnilo 40 ľudí, pričom
bolo len 6 obyvateľov Ostrého Grúňa
Karneval v MŠ, na ktorom bola veľká účasť rodičov
Fašiangový sprievod obcou – p. Radoslav Bielik mal námietky, že
neboli navštívené všetky domácnosti a taktiež vyjadril nesúhlas
s 2 súbormi a navrhol ich zlúčiť alebo zrušiť. Poslankyňa Mgr.
Lívia Adamová si myslí, že je lepšie mať 2 súbory ako žiadny.
Starostka obce navrhuje prijať do súborov viac mladých ľudí
a taktiež informuje, že súbory nahlásila do Zboru pre občianske
záležitosti. Poslanec J. Repiský upozorňuje, že pokiaľ sú

súbory nahlásené do Zboru pre občianske záležitosti musia mať
pripravený program a vyčíta starostke obce, že súbory nemajú
priestory na skúšanie a boli im odobraté kľúče. Starostka obce
mu vysvetlila, že priestory majú naďalej a kľúč majú odobratý
len v dôsledku toho, že došlo k jeho zlomeniu.
Obecný úrad v zastúpení starostky obce Bc. Jany Angletovej
a poslankyne Mgr. Lívii Adamovej sa taktiež zúčastnil oslavy p. Ondreja
Maslena pri príležitosti oslavy 100 rokov. V programe vystúpili aj deti zo
ZŠ. P. Ondrejovi Maslenovi bol zablahoželať aj poslanec NR SR Ľubomír
Galko.
Projekty:
Obec Ostrý Grúň sa zapojila do projektu z Fondu GFK. Projekt je
zameraný na činnosť seniorov, na Jednotu dôchodcov. Projekt sa niesol pod
názvom Spevom k srdcu, v ktorom starostka obce požiadala o 1.500,00€.
Z tohto projektu nám bola pridelená suma vo výške 600,00€ na nákup
akordeónu a na nábytok. Z poskytnutej sumy bol zakúpený akordeón v hodnote
550,00€.
Ďalší projekt bol zameraný na revitalizáciu MŠ, v ktorom riaditeľka
MŠ požiadala o poskytnutie dotácie vo výške 1.633,00€ za účelom
modernizácie rozvoja MŠ a aby boli minimalizované rozdiely v MŚ v meste
a na dedine.
Na podnet poslanca Ing. Vratislava Vincu sme požiadali Krajský
pamiatkový úrad o poskytnutie dotácii na rekonštrukciu pamätníka. K tomuto
projektu je potrebné ešte predložiť LV, fotografiu a povolenie z krajského
pamiatkového ústavu. Poslanec J. Repiský upozornil na to, že pamätník nie
je na LV a navrhuje vysporiadať ho vydržaním, nakoľko sa tam nachádza viac
pozemkov.
Ďalší projekt sa týka kultúrneho podujatia „Ostrá kosa“, ktorý je už
schválený Ministerstvom kultúry. Zatiaľ nevieme presne o ako sumu sa jedná.
Ako ďalšia dotácia nám bola schválená na Pietne spomienky z BBSK
z Banskej Bystrici vo výške 300,00€, ku ktorej je potrebné ešte doložiť
požadovanú dokumentáciu.
Obec sa zapojila aj do projektu z Envirofondu, v ktorom sa jedná
o zhodnocovanie biologických materiálov, kde by bola možnosť získať
kompostéry do každej domácnosti. Z tohto fondu by sme taktiež chceli získať
traktor, vlečku alebo štiepkovač.
Obec požiadala Ekofond o poskytnutie finančného príspevku za účelom
zlepšenia energetickej hospodárnosti budov. Jedná sa o zateplenie budovy
MŠ, ZŠ a výmenu okien, za účelom zníženie energetických strát. Poslanec J.
Repiský podotkol, že treba mať plán, ako sa využijú uvoľnené priestory ZŠ,
nakoľko sa plánuje zatepľovanie budovy a výmena okien. Hlavná kontrolórka
obce poprosila zástupcu starostky, aby predniesol svoj plán na financovanie
zateplenia budovy a výmeny okien, nakoľko maximálna výška úveru môže byť
52.000,00€. Zástupca starostky vidí možnosť ponížiť rozpočtové náklady
projektu z cca 180.000,00 na sumu 144.000,00 na základe verejno-obchodnej
súťaži. Ďalších 80.000,00 predstavuje dotácia z Ekofondu, 50.000,00 výška
úveru a zvyšných 14.000,00€ má v pláne ušetriť po zrušení ZŠ, čím ju už
nebude nutné dotovať z obecných príjmov. Ďalej navrhuje možnosť
prefinancovania firmou, ktorá to bude realizovať.
Starostka obce ďalej informovala o kontrole ŠOI v RZ. RZ bolo
zaradené do nižšej kategórii na turistickú ubytovňu. V RZ prebiehajú

maľovacie práce. Pomáhajú pracovníci, ktorých máme zamestnaných cez Úrad
práce. Ďalej sa do RZ plánujú zakúpiť vešiaky, skrine, obliečky, zrkadlá.

10. Interpelácie poslancov
Poslanec Ján Repiský sa informuje, aký je plán úpravy pri vstupe na
OcÚ. Navrhuje spraviť rám a povkladať dlažbu.
Zástupca starostky Mgr. Miroslav Seget upozorňuje, že do konca marca je
potrebné vyhlásiť zber elektroodpadov, ďalej navrhuje presun tabuli na
hornom konci, a taktiež má v pláne zriadiť pracovné poradenstvo pre ľudí,
ktorí hľadajú prácu, ako je pomoc pri písaní životopisu a žiadosti
o zamestnania. Mgr. Lívia Adamová vysvetľuje, že takáto možnosť je na úrade
práce.

11. Interpelácie občanov
P. Rudolf Adamov upozornil na nefungujúci rozhlas a taktiež navrhuje
spíliť strom v cintoríne.
P. Imrich Repiský tiež upozorňuje, že vyhlásenia miestnym rozhlasom
nie je k nim počuť a taktiež navrhuje urobiť zábrany pred jeho rodinným
domom, nakoľko sa obáva, aby nedošlo nárazu áut do jeho oplotenia.
P. Radoslav Bielik sa informuje ohľadom výstavby bytoviek, a taktiež
ho zaujíma, v ktorej časti obce sa plánuje s výstavbou. Vyjadril svoj
nesúhlas s výstavbou bytoviek na susedných pozemkoch. Svoj nesúhlas
vyjadril aj voči správaniu sa vedenia obce.
P. Ondrej Bielik sa cíti poškodený ešte z obdobia bývalého starostu
Jána Repiského, nakoľko bol nútený zbúrať hospodársku budovu, keďže sa
nachádzala v blízkosti pamätníka. Taktiež vyčíta, že mu nebol schválený
pozemok na predaj, nakoľko mu bolo povedané, že pozemky sú určené pre
mladších obyvateľov.

10. 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

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

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 3. 2012

Uznesenie číslo: 1/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Návrh VZN na rozšírenie školského obvodu
5. Návrh na vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na predaj pozemkov
6. Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných
plagátov v čase volebnej kampane na území obce Ostrý Grúň
7. Plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012
8. Správa hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole
9. Rôzne
10.Interpelácie poslancov
11.Interpelácie občanov
12.Záver

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 2/2012
Obecné zastupiteľstvo volí zapisovateľku obecného zastupiteľstva Luciu Bielikovú, overovateľov zápisnice Ing.
Vratislava Vincu a Mgr. Líviu Adamovú a návrhovú komisiu v zložení Mgr. Miroslav Seget a Ladislav Maslen.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 3/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2012 školský obvod základnej školy s materskou školou v Župkove.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 4/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na predaj pozemkov.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň

Uznesenie číslo: 5/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2012 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane na území obce Ostrý Grúň.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 6/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1 polrok 2012.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 7/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o následnej finančnej kontrole.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 8/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie školskej knižnice.

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň
Uznesenie číslo: 9/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice.

Uznesenie číslo: 10/2012

Bc. Jana Angletová
starostka obce Ostrý Grúň

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dokumentáciu CO.

Bc. Jana Angletová

starostka obce Ostrý Grúň

