zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 13.12.2012

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 to znamená, že bolo
uznášania schopné. Poslanec Ján Repiský sa ospravedlnil pre
zdravotné problémy.

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Zmena programového rozpočtu na rok 2012 č.1 a č.2
5. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce
7. Programový rozpočet na roky 2013 -2015
8. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov.
9. Stanovisko právničky obce Mgr.Schneiderovej M. k návrhom VZN
10.VZN o miestnych daniach na rok 2013
11.Podnet prokurátora k VZN, podnet p.Repiského Jozefa/pripomienka k návrhu
VZN o miestnom poplatku za odvoz KO/
12.VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2013.
13.Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013, plán kontrol hlavnej
kontrolórky
14.Zápis do obecnej kroniky za rok 2011
15.Zrušenie zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou TERMAL – Chalmová
Bystričany , s.r.o.
16.Súhlas na vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu a schválenie
na vstup za člena združenia
17. Rôzne.
18.Interpelácia poslancov.
19.Interpelácie občanov
20.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 hlavnú
kontrolórku obce .
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode,
so zmenou , rozšírený , doplnený program. Poslanci
program schválili jednohlasne.

Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.

Program rokovania:
3. Otvorenie, schválenie programu
4. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Zmena programového rozpočtu na rok 2012 č.1 a č.2
5. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce
7. Programový rozpočet na roky 2013 -2015
8. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov.
9. Stanovisko právničky obce Mgr.Schneiderovej M. k návrhom VZN
10.VZN o miestnych daniach na rok 2013
11.Podnet prokurátora k VZN, podnet p.Repiského Jozefa/pripomienka k návrhu
VZN o miestnom poplatku za odvoz KO/
12.VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2013.
13.Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013, plán kontrol hlavnej
kontrolórky
14.Zápis do obecnej kroniky za rok 2011
15.Zrušenie zmluvy uzatvorenej medzi obcou a spoločnosťou TERMAL – Chalmová
Bystričany , s.r.o.
16.Súhlas na vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu a schválenie
na vstup za člena združenia
17. Rôzne.
18.Interpelácia poslancov.
19.Interpelácie občanov
20.Záver
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...4...
...0...
...0...

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Ing. Jana Halušková , za overovateľov
zápisnice boli určení Mgr. Lívia Adamová a Ladislav Maslen.
Obecné
zastupiteľstvo
jednohlasne
schválilo
návrhovú
komisiu
v zložení Mgr. Miroslav Seget a Ing. Vratislav Vinca.
Uznesenie č. 32/2012
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...4...
...0...
...0...

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo neprijalo
uznesenie s následnými úlohami

na

predchádzajúcom

zastupiteľstve

4. Zmena programového rozpočtu na rok 2012 č.1 a č.2
Hlavný kontrolórka obce Ing. E. Ďurovičová predniesla návrh na
programového rozpočtu na rok 2012. Uvedené zmeny sú prílohou k
zápisnice č.1 a č. 2.

zmenu
tejto

Uznesenie č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu programového rozpočtu na rok 2012 č.1 / v prílohe
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...4...
...0...
...0...

Uznesenie č.34/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu programového rozpočtu na rok 2012
č.2./ v prílohe/
Hlasovanie: za
....4....
Proti
....0....
Zdržal sa
....0....
5. Na základe podaných žiadostí o pridelenie dotácií z rozpočtu obce
starostka predložila návrh na pridelenie dotácií pre miestne organizácií
pôsobiace v obci nasledovne:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov , miestna organizácia vo
výške – 400,0€
Jednota dôchodcov ZO v Ostrom Grúni, miestna organizácia vo výške –
400,0€
Telovýchovná jednota v Ostrom Grúni – 2 520,0€
Dotácia pre TJ bude poskytovaná na účet TJ mesačne v splátkach 210,0€ od
januára 2013
Dotácia pre miestne organizácie bude vyplatená v dvoch splátkach a to
nasledovne – v mesiaci február 2013- 200,0€, apríl 2013 -200,0€ .
Dotácie prevezmú predsedovia miestnych organizácií v určenom období.
Zúčtovanie dotácií bude potrebné predložiť do konca kalendárneho roku
2013.
Uznesenie č.35/2012
Obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
pridelenie
organizácie tak ako boli predložené v návrhu.
Hlasovanie: za
....4....
Proti
....0....
Zdržal sa....0....
6.Stanovisko
hlavnej
kontrolórky
kontrolór obce/ v prílohe/

predniesla

dotácií

pre

Ing.Ďurovičová

miestne

Elena,

Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k programovému rozpočtu obce.
Hlasovanie : za
....4....
Proti
....0....
Zdržal sa
....0....

7.Návrh na programový rozpočet na rok 2013 a programový rozpočet na roky
2014 a 2015 predniesol zástupca starostky obce Mgr.Seget Miroslav/v
prílohe/
Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo
A( schvaľuje programový rozpočet na rok 2013
B/ berie na vedomie programový rozpočet
s nasledovnými zmenami vo výdajovej časti:
Podkapitola 1.1 – 23 500,0€
Kapitola 1. – 28 100,0€
Podkapitola 9.1. – 2 520,0€
Kapitola 13 – 14 100,0€
Hlasovanie: za
Proti
Zdržal sa

na

roky

2014

a 2015

....4....
....0....
....0....

8. Obchodno-verejná súťaž pozemkov
Starostka obce predložila návrh na vyhlásenie obchodnú verejnú súťaž
č.3/2012 na predaj pozemkov vv obci Ostrý Grúň v lokalite Dolné dvory,k.ú.
Ostrý Grúň
Predmetom verejnej obchodnej súťaže je uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
pozemkov v obci Ostrý Grúň.
Podmienky budú zverejnené na internetovej stránke obce www.ostrygrun.sk na
úradnej tabuli obce a v regionálnych novinách Župkovský hlásnik, zverejnené
od 27.12.2012.Lehota na podávanie návrhov končí 14.1.2013
vyhlásená verejno-obchodná súťaž na predaj nasledovných pozemkov:
- CKN 204/2 o výmere 480 m2
- CKN 205/2 o výmere 610 m2
Zapísaných na liste vlastníctva č.1/ predmetné pozemky sa predávajú
samostatne/
Podrobné informácie v prílohe .
Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj pozemkov v k.ú. obce Ostrý Grúň v znení podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za
Proti
Zdržal sa

....4....
....0....
....0....

Uznesenie č.38/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky súťaže obchodno verejnej súťaže
Podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: za
Proti
Zdržal sa

....4....
....0....
....0....

9.Stanovisko Mgr.Schneiderovej rozobrala
pripomienkami, na ktoré upozornila

starostka

obce

,

s následnými

Uznesenie č.39/2012
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko právnika
10. VZN o miestnych
schválilo

daniach

zastupiteľstvo

podľa

predloženého

návrhu

Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2012 o miestnych daniach na rok
2013
Hlasovanie : za
Proti
Zdržal sa

....4.....
....0.....
....0.....

11.Podnet
na
zjednanie
nápravy
na
upozornenie
prokurátora,
obecné
zastupiteľstvo rozhodlo odoslať schválené nové VZN o komunálnom odpade.
Podnet na návrh VZN č.4/2012, p. Repiský Jozef na neúmernú výšku poplatku
za odpad.
Odpoveď na jeho dotaz: po rokovaní s riaditeľom MsPs v Žarnovici,
a následnom prepočítaní tonáže komunálneho odpadu, doteraz odvádzaný
separovaný odpad, po odpočítaní návratnosti financií z recyklačného fondu,
je doplatok z obce cca. 3560,0€ čo je nie možné .Obec musí vybrať toľko aby
pokryla náklady na zber, likvidáciu, malo by v tom zahrnuté náklady na
skvalitnenie zberu.
Uznesenie č.41/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie podnet
okresnej prokuratúry na
VZNč.10/2011, a po schválení zastupiteľstvom zašle nové VZN o odpadoch.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podnet p. Repiského J. o zmene
poplatkov za odvoz komunálneho odpadu, pripomienka nie v súlade so zákonom
SR .
12. Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2013
Uznesenie č.42/2012
Obecné zastupiteľstvo
znení

schvaľuje

navrhované

VZN

o odpadoch

Hlasovanie : za
....4....
Proti
....0....
Zdržal sa ..0....
13.Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013
5.3.2013, 4.6.2013, 3.9.2013, 3.12.2013
Plán kontrol kontrolóra na rok 2013 v prílohe
Uznesenie č.43/2012
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje plán zasadnutí zastupiteľstiev na rok 2013
Hlasovanie:

za
....4.....
Proti
....0.....
Zdržal sa ....0.....

Uznesenie č.44/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plán kontrol
Hlasovanie: za
Proti
Zdržal sa

hlavného kontrolóra na prvý polrok 2013
....4.....
....0.....
....0....

v predloženom

14.Zápis do obecnej kroniky predložila v písomnej forme kronikárka obce p.
Mgr.Segetová Anna. Kronika bude uložená na Ocú v písomnej a elektronickej
forme. V písomnej forme bude aj v knižnici obce.

Uznesenie č. 45/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zápis do kroniky na rok 2011
Hlasovanie:

za
....4.....
Proti
....0.....
Zdržal sa ....0.....

15. Návrh zrušenie zmluvy obce s Termál

Chalmová.

Návrh predniesla starostka obce , dôvodom je slabá návštevnosť
kúpaliska z obce . napriek tomu , že sme investovali do vybavenia bunky/
nábytok , kuchynka, urobil sa prístrešok na sedenie, spropagovali sme na
stránke obce , v novinách , zosúladili sme cenu s obcami Župkov
a Hrabičov/.
V tejto sezóne sme mali obsadené dva týždne , čo je neprimerané k počasiu
aké bolo. Nájomné za priestor, kde stojí unimo bunka je ročne 720,0€
Uznesenie č.46/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie zmluvy s Termál Chalmová.
Hlasovanie:

za
....4.....
Proti
....0.....
Zdržal sa ....0.....

16.Súhlas na vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu a schválenie
na vstup za člena zduženia.
Uznesenie č. 47/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie oblastnej organizácie cestovného
ruchu
Uznesenie č.48/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup do oblastnej organizácie cestovného
ruchu za zakladajúceho člena
1
7.Rôzne
p.Starostka informovala
- Upravený vstup pred obecným úradom
- Uskutočnený zber elektroodpadu a šatstva
- obecný úrad zariadil
registráciu poberateľov 2% z daní s číslom
registrácie na ktoré sa môžu posielať peniaze N 154/2012, Nz 51956/2012
- protipovodňové peniaze sú už vyplatené firme , ktorá uskutočnila práce
- separácia kovov je zariadená len ľudia neseparujú kovy , ale ideme
rozposlať so zberovým kalendárom aj pokyny k jednotlivým zberovým zložkám

Uznesenie č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené listy doručené na obecný
úrad a konštatuje, že po pozemkových úpravách právoplatným rozhodnutím č.
2008/00189/280 zo dňa 7.7.2008, ktorým sa obec stala vlastníkom uvedenej
parcely., nesúhlasí s vydržaním parc. č.2355/1 do vlastníckeho práva p.
Debnára Jána s manž. Annou.
Hlasovali: za ....5....
Proti...0...
Zdržal sa ..0..

11. Interpelácie občanov
P. Michalová Mária žiada o poskytnutie dopravy pre súbor Vtáčnik do B.
Štiavnice na podujatie na tému fašiangy. Toto podujatie sa má konať 23. 6.
2012.
Starostka obce Bc. Jana Angletová oznamuje, že v tomto termíne je autobus
už obsadený. Ďalšia akcia sa má konať v Podzámčoku – folklórne slávnosti.
Mgr. Miroslav Seget navrhuje poskytnúť súboru Vtáčnik dotáciu pre skupinu
Vtáčnik vo výške 60,-€ a taktiež poprosil súbor, aby napísali článok do
novín.
15. Záver
Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Lívia Adamová

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

Ladislav Maslen

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

