zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 13.09.2012

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 4 prítomní čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že bolo
uznášania schopné. Mgr. Miroslav Seget sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 1. polrok 2012
5 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
6. Správa o následnej finančnej kontrole
7. Zrušenie zriaďovacej listiny Základnej školy v Ostrom Grúni
8. Rôzne
9. Interpretácia 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. Pri príležitosti 70. výročia životného jubilea zastupiteľstvo
poprialo p. Repiskému veľa zdravia a životnej sily.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili jednohlasne bez
doplnení.
Uznesenie číslo 25/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program obecného zastupiteľstva jednohlasne

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Lucia Bieliková, za overovateľov
zápisnice boli určení Mgr. Lívia Adamová a Ladislav Maslen. Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu v zložení Ing.
Vratislav Vinca a Repiský Ján.
Uznesenie číslo 26/2012

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľku obecného zastupiteľstva Luciu
Bielikovú, overovateľov zápisnice Ladislava Maslena a Mgr. Líviu Adamovú
a návrhovú komisiu v zložení Ing. Vratislav Vinca a Repiský Ján.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu za 1. polrok 2012
Kontrolórka obce Ing. E. Ďurovičková predniesla správu
k monitorovaciemu programu, ktorý vypracoval Mgr. Miroslav Seget.
Upozornila na prekročenie rozpočtu, ktorý sa týkal odpadu a administratívy.
Odpad – prekročenie rozpočtu - 80,36%. Prekročenie rozpočtu nastalo
z dôvodu úhrady platieb z predchádzajúceho obdobia, z dlhov za komunálny
odpad. Ďalšie prekročenie bolo v administratíve - 80,24% z dôvodu
prekročených úverov, ktoré boli zle rozplánované.
Uznesenie číslo 27/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu programového
rozpočtu za 1. polrok 2012
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. E.
Ďurovičová. Plánuje odkontrolovať mzdy – šetrenie oproti minulému roku.
Navrhuje zvolanie obecného zastupiteľstva k účtovnej uzávierke, z dôvodu
predbežnej finančnej kontroly. Ďalej sa chce zamerať na účtovanie odpisov
v majetku, taktiež na dane z nehnuteľností a ich vymáhanie. Ing. Vratislav
Vinca navrhuje vypracovať zoznam neplatičov na daniach.
Uznesenie číslo 28/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2012
6. Správa o následnej finančnej kontrole
Hlavná kontrolórka obce Ing. E. Ďurovičová predniesla správu
o následnej finančnej kontrole, v ktorej upozorňuje na neupravený
kapitálový rozpočet. Rozdiel v kapitálovom rozpočte tvorí 3 000 €, ktoré
boli požičané na Ostrú kosu. Do konca roka je ich potrebné vrátiť, z toho
1 000 € už bolo vrátené.
Správu o hospodárskej činnosti predloží na najbližšom zastupiteľstve.
Upozorňuje na stratu, ktorá je stále a preto navrhuje prenajať RZ, aby sa
neťahala strata na úkor majetku.
Uznesenie číslo 29/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o následnej finančnej
kontrole.
7. Zrušenie zriaďovacej listiny Základnej školy v Ostrom Grúni
Starostka obce Bc. Jana Angletová prečítala list z Ministerstva
školstva o vyradení Základnej školy v Ostrom Grúni k 31. 8. 20112.
Uznesenie číslo 30/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie zriaďovacej listiny Základnej
školy v Ostrom Grúni na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR – sekcia regionálneho školstva číslo 2012-1868/32508/2-

923 vyraďuje sa zo siete škôl a školských zariadení SR Základná škola,
Ostrý Grúň 187, k 31. augustu 2012. Vyraďuje sa zo siete škôl a školských
zariadení SR Školský klub detí pri Základnej škole, Ostrý Grúň 187, k 31.
augustu 2012.
8. Rôzne
Starostka obce vyzvala mladých, aby predložili svoje návrhy, čo chcú
v obci vytvoriť, ale zatiaľ nie je odozva. Je návrh použiť vzdelávacie
poukazy na naše centrum voľného času.
Ďalej informuje poslancov, že v októbri nastupuje do pracovného
pomeru Ing. Halušková Jana na pozíciu účtovníčky obce.
Na dohodu pracuje na OcÚ Zuzana Baniariová, ktorá pomáha s obecným
archívom.
V Materskej škole v Ostrom Grúni sa plánuje stretnutie rodičovskej
rady. V Materskej škole je prihlásených 20 detí.
Obecný úrad chce zriadiť 2% z daní pre futbalistov a materskú školu.
Kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová pripomenula, že treba začať pracovať
na protipovodňovom pláne, pretože obec dostala na povodne 7 500 eur, aby sa
stihli práce uskutočniť v stanovenom termíne, aby obec nemusela vrátiť
finančné prostriedky. Ďalej kontrolórka obce navrhuje riešiť priestory
školy. Ing. Vratislav Vinca navrhol, aby sa v priestoroch školy urobilo
centrum voľného času.
13. septembra sa uskutočnil zber separovaného odpadu, v lete sa
zvažuje zber separovaného odpadu každý mesiac.
Ing. E. Ďurovičová upozorňuje, že neseparujeme kovy, nakoľko kovy sú
povinná separácia.
V mesiaci október sa uskutoční separácia elektroodpadu a šatstva.

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

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

Ladislav Maslen

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

