Obec Ostrý Grúň
966 77 Ostrý Grúň
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starosta obce zvolal
neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.04.2019 o 16,00 hod.
v zasadačke obecného úradu.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš,
Renáta Luptáková, Jozef Sedliak
Neprítomná: Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov.
Interpelácie poslancov.
Schválenie nájomnej zmluvy k prenájmu časti budovy – kuchyne nachádzajúcej sa
v budove súpisné číslo 148.
7. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre
deti s trvalým pobytom na území obce Ostrý Grúň na rok 2019 pre obec Župkov.
8. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie v roku 2019
v prospech Centra voľného času Nová Baňa.
9. Prejednanie žiadosti firmy RAIL WAYS s.r.o. o nájom parcely č. 518/1, rozloha 392 m2,
druh pozemku - ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
10. Schválenie zámeru prenájmu parcely č. E-KN 518/1, rozloha 392 m2, druh pozemku ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň v prospech firmy RAIL
WAYS s.r.o. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ostrý Grúň.
11. Schválenie žiadosti p. Ing. Pavla Debnára o zámenu parciel nachádzajúcich sa v katastri
obce Ostrý Grúň.

12. Schválenie žiadosti Ing. Jany Bugnovej, Ostrý Grúň 207, 966 77 Ostrý Grúň o predaj
časti parcely C-KN 171/1, nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
13. Rôzne.
14. Záver.

1. Otvorenie
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
všetkých prítomných. Následne prečítal navrhnutý program zasadnutia podľa jednotlivých
bodov. Všetci poslanci s riadnym programom OZ súhlasili. Starosta obce konštatoval, že sú
prítomní 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Poslanci jednohlasne súhlasili s predloženým programom OZ.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia v zmysle predloženého
návrhu.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Súčasne starosta obce pristúpil k zmene programu OZ, a to zrušením bodu č. 6 – Schválenie
nájomnej zmluvy k prenájmu časti budovy – kuchyne nachádzajúcej sa v budove súpisné číslo
148, a to z dôvodu plnenia skutočností ohľadom plánovaného prenájmu uvedených priestorov
žiadateľkou.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zmenu programu, pričom sa ruší bod 6
a body 7 až 14 sa nahrádzajú bodmi 6 až 13 príslušným programom zasadnutia.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Zuzanu Hablákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Karola Segeta a Mgr. Líviu Adamovú.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení: Karol Seget
a Mgr. Lívia Adamová.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Interpelácie občanov
Starosta obce vyzval prítomných občanov na predloženie svojich interpelácií.
V tomto bode neboli predložené žiadne interpelácie občanov.
5. Interpelácie poslancov
Starosta obce vyzval prítomných poslancov na predloženie svojich interpelácií. V tomto bode
neboli predložené žiadne interpelácie poslancov.
6. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území obce Ostrý Grúň na rok 2019
pre obec Župkov.
Starosta obce oboznámil prítomných s podanou žiadosťou obce Župkov o poskytnutie
dotácie na rok 2019 pre deti, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Ostrý Grúň. Uvedená
žiadosť bola doručená dňa 11.04.2019 na obecný úrad spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území obce
Ostrý Grúň. Prílohou návrhu zmluvy je aj dôvodová správa, ktorá obsahuje zákonné
ustanovenia pre poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
Vyjadrenia poslancov:
Renáta Luptáková – súhlasné stanovisko k poskytnutiu dotácie
Mgr. Lívia Adamová – súhlasné stanovisko k poskytnutiu dotácie
Ostatní poslanci – súhlasné stanovisko k poskytnutiu dotácie

Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie na
záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Obce Ostrý Grúň na rok 2019 pre
Obec Župkov.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: Seget Karol
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje poskytnutie dotácie na záujmové
vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Obce Ostrý Grúň na I. polrok 2019 (január
– jún) vo výške 25,00 € / dieťa so splatnosťou do 30.04.2019 a na II. polrok 2019 (september
– december) vo výške 15,00 € / so splatnosťou do 30.10.2019 podľa aktuálneho zoznamu detí
doručeného do 15.10.2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: Seget Karol

7. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie v roku 2019
v prospech Centra voľného času Nová Baňa
Žiadosť o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie v roku 2019
rokovania OZ 14.02.2019, pričom bola zobratá na vedomie.

bola predmetom

Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje poskytnutie dotácie na záujmové
vzdelávanie v roku 2019 v prospech Centra voľného času Nová Baňa vo výške 40,00 € / 1
dieťa na obdobie školského roka 2018/2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Prejednanie žiadosti firmy RAIL WAYS s.r.o. o nájom parcely č. 518/1, rozloha
392 m2, kultúra – ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
Žiadosť o nájom parcely C-KN č. 518/1 (E-KN 2026) firmy RAIL WAYS, s.r.o., Horný dvor
2901 bola doručená na obecný úrad 04.04.2019.

Ing. Jozef Lamprecht ako účel využívania parcely uviedol spásanie trávy hospodárskymi
zvieratami. Predmetná parcela priamo susedí s parcelami firmy RAIL WAYS, s.r.o. Horný
dvor 2901, 900 27 Bernolákovo.
Starosta obce uviedol, že po vzájomnej komunikácii so súdnym znalcom a následne s
Ing. Jozefom Lamprechtom sa dohodli na výške nájmu 1,00 € / m2, doba nájmu od
01.06.2019 do 31.05.2021. Postup pri uzatváraní nájomnej zmluvy bude podľa platnej
legislatívy.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť firmy RAIL WAYS, s.r.o.,
Horný dvor 2901, 900 27 Bernolákovo o nájom parcely E-KN č. 2026 o výmere 392 m2, druh
pozemku – ostatná plocha, nachádzajúcej sa v k. ú. Obce Ostrý Grúň.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. Schválenie zámeru prenájmu parcely č. E-KN 2026, rozloha 392 m2, druh
pozemku – ostatná plocha nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň
v prospech firmy RAIL WAYS, s.r.o. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Ostrý Grúň.
Starosta obce oboznámi prítomných so Zverejnením zámeru prenájmu majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci súhlasili so schválením zverejnenia zámeru prenájmu parcely E-KN č. 2026
o rozlohe 392 m2, druh pozemku – ostatná plocha nachádzajúcej sa v k. ú. Obce Ostrý Grúň.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu parcely č. EKN 2026, o rozlohe 392 m2, druh pozemku – ostatná plocha, nachádzajúcej sa v k. ú. Obce
Ostrý Grúň v prospech firmy RAIL WAYS s.r.o. Horný dvor 2901, 900 27 Bernolákovo
priamym prenájmom majetku podľa osobitného zreteľa.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Schválenie žiadosti Ing. Pavla Debnára, Krškany 273, 934 01 Levice
Žiadosť o zámenu parciel Ing. Pavla Debnára, Krškany 273, 934 01 Levice bola
predmetom rokovania OZ 28.03.2019. Miestne zisťovanie s obhliadkou parciel uvedených
v žiadosti sa uskutočnilo 31.03.2019 o 10,30 hod.
Poslanci nesúhlasili so zámenou parciel tak ako to uviedol žiadateľ Ing. Pavel Debnár,
Krškany 273, 934 01 Levice.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zámenu parciel C-KN č. 2367 o výmere
6551 m2, E-KN č. 2008/20 o výmere 381 m2 a E-KN č. 2019/4 o výmere 69m2 za parcelu CKN č. 2757 o výmere 3866 m2, parcelu C-KN č. 2759 o výmere 3745 m2 v prospech Ing.
Pavla Debnára, Krškany 273/ 934 01 Levice.

Za: 0
Proti: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Zdržal sa: 0
Odôvodnenie:
Renáta Luptáková – „Čo sa cesty týka, je to jediný prístup pre záchranné zložky v prípade
potreby k nehnuteľnosti p. Zite Vidovej. Tiež aj z ľudského hľadiska nie je správne nechať p.
Zitu Vidovú bez prístupovej komunikácie.“
p. Debnárová – vysvetlila poslancom aktuálny stav ich pozemku, pričom je pozemok
podmočený, znehodnocuje sa a vyžaduje si údržbu.
Jozef Jánoš – navrhol možnosť odvodnenia kaplnky
Starosta obce – uviedol, že existujúca kaplnka má byť a bude zachovaná, pričom obec má
lepšie predpoklady na jej rekonštrukciu.
Záver:
Podanie novej žiadosti Ing. Pavla Debnára, Krškany 273, 934 01 Levice s úpravou podľa
toho, aby zámena parciel bola v prospech oboch strán a v záujme obce udržať historickú
pamiatku našich predkov.
11. Schválenie žiadosti Ing. Jany Bugnovej, o predaj parcely C-KN č. 171/1
nachádzajúcej sa v katastri obce Ostrý Grúň.
Žiadosť Ing. Jany Bugnovej, Ostrý Grúň 207, 966 77 Ostrý Grúň o kúpu pozemku, parcela
C-KN č. 171/1 o výmere 100 m2 bola doručená na obecný úrad 18.12.2018 a bola predmetom
rokovania na predchádzajúcom OZ.

Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje predaj parcely C-KN č. 171/1 o výmere 100
m2, druh pozemku – trvalý trávny porast, Ing. Jane Bugnovej, Ostrý Grúň 207, 966 77 Ostrý
Grúň.
Za:0
Proti: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Zdržal sa: Karol Seget, Renáta Luptáková
Odôvodnenie:
Pavel Andok – „Predchádzajúce vedenie hovorilo o predaji, my sme si dali urobiť
geometrický plán a prišli sme o 150,00 €.“
Starosta obce – „Prístupová cesta bude zabezpečená, no úlohou obce je v prvom rade
zveľaďovať majetok obce a nie ho rozpredávať. Obec má záujem občanom riešiť situáciu tak,
aby to bolo v prospech obce aj občana. Cieľom bolo vyhovieť Vašej žiadosti, že musíte mať
prístupovú cestu zabezpečenú.“
12. Rôzne
Informácie starostu obce:
-

predloženie novej žiadosti o Nenávratný finančný príspevok „Wifi pre teba“ v termíne
do 13.05.2019;
rekonštrukcia strelnice
rekonštrukcia verejného rozhlasu
výstavba detského ihriska v areáli MŠ
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Motojazda mieru a vďaky 2019
Stavanie mája – 30.04.2019

Oznámenie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov:
Renáta Luptáková, predsedkyňa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov oznámila prítomným, že Mgr. Július Remenár, starosta obce Ostrý
Grúň predložil Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017
a 2018 v zákonnej lehote, čím si splnil zákonnú povinnosť. Komisia uvedené údaje
skontrolovala a preverila pravdivosť údajov. Následne bola obálka zapečatená a uložená do
trezoru obecného úradu.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podané Mgr. Júliusom Remenárom, starostom obce Ostrý
Grúň za rok 2017 a 2018 v zmysle zákona.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov podané Ing. Elenou Ďurovičovou, hlavnou kontrolórkou
obce, za rok 2018 v zmysle zákona.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zverejnenie zámeru uzatvorenia Dodatku č.
3 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 30. 06. 2016 – stavba súpisné číslo 335 „Bytový
dom – obecné nájomné byty 16 b. j.“
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť o zaradenie do programu rokovania OZ – Bc. Jana Angletová, Ostrý Grúň 220,
966 77 Ostrý Grúň – Prerokovanie majetkového priznania
Starosta obce prítomným predložil žiadosť Bc. Jany Angletovej, Ostrý Grúň 220, 966 77
Ostrý Grúň, o prerokovanie majetkového priznania za rok 2018.
V zmysle čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. bola uvedená žiadosť Bc. Jany
Angletovej, Ostrý Grúň 220, 966 77 Ostrý Grúň zamietnutá, nakoľko podľa uvedeného nie je
povinná predkladať majetkové priznanie za rok 2018.
13. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 15.04.2019 o 18,30 hod.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

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

Karol Seget, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Lívia Adamová, overovateľka zápisnice

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

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

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

