zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 11. 2. 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
4. prítomní, (1. sa ospravedlnil) čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz,
že bolo uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Voľba návrhovej komisie.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni.
Výberové konanie na kontrolóra obce.
Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
6. Určenie predsedov jednotlivých komisií.
7. Návrh štatútu obce Ostrý Grúň, návrh pracovného poriadku, návrh
rokovacieho poriadku, návrh zásad postupovania pri vybavovaní sťažností,
návrh zásad pri odmeňovaní poslancov, návrh na prijatie nových zásad
hospodárenia s majetkom, štatút a etický kódex redakčnej rady, návrh
založenia redakčnej rady a vydávanie obecných novín.
8. Rozhodnutie
o prenájme
rekreačného
zariadenia
a budovy
potravín
a expressa.
9. Vyhodnotenie pôsobenia stavebného úradu v obci.
10. Vyhlásenie výberového konania.
11. Dohoda o zaplatení dlhu a uznanie dlhu.
12. Interpelácie poslancov – diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Ukončenie zasadnutia.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p.
Bc.
Jana
Angletová.
V úvode
privítala
poslancov
obecného
zastupiteľstva.
2. Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu v zložení
predseda Ing. Vratislav Vinca a členovia Mgr. Adamová a Ján Repiský.

3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak
ako je uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili
jednohlasne bez doplnení.
4. Výberové konanie na kontrolóra obce.

Do výberového konania na pozíciu kontrolór obce sa prihlásila
jedna záujemkyňa – Ing. Elena Ďurovičová, Mariánska 6, 968 01 Nová
Baňa. Splnila všetky predpoklady na výkon funkcie kontrolóra obce,
predložila všetky požadované doklady. Poslancami OcZ bola zvolená
Ing. Ďurovičová za kontrolórku obce s počtom hlasov 4, pracovný
úväzok bol upravený na 0,12 t.j. 4,5 hod/týždenne.
5. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov predniesla Mgr. Adamová Lívia. Správa komisie je
priložená k zápisnici.
6. Určenie predsedov jednotlivých komisií.
Za predsedov komisií boli navrhnutí:
a) komisia priestupková – Tibor Baláž – predseda, členovia – Karol Seget,
Marián Novák,
b) komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce – Mgr.
Miroslav Seget – predseda,
c) komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a rozvoj infraštruktúry –
Ing. Vratislav Vinca – predseda,
d) komisia sociálna a rozvoj školstva – Mgr. Lívia Adamová - predseda,
e) komisia športová – Mgr. Miroslav Seget – predseda,
f) komisia kultúrna a mládeže – Ján Repiský – predseda.
Predsedovia jednotlivých komisií boli schválení jednohlasne s odporučením
pani starostky, aby si do ďalšieho zasadnutia OcZ zvolili do svojich komisií
členov.
Zvolená komisia: Návrhová – predseda – Ing. Vinca Vratislav, členovia - Ján
Repiský, Mgr. Lívia Adamová.

7. Návrh štatútu Obce Ostrý Grúň, návrh pracovného poriadku, návrh
rokovacieho poriadku, návrh zásad postupovania pri vybavovaní sťažností,
návrh zásad pri odmeňovaní poslancov, návrh na prijatie nových zásad
hospodárenia s majetkom, štatút a etický kódex redakčnej rady, návrh
založenia redakčnej rady a vydávanie obecných novín.






štatút obce Ostrý Grúň – schválený so zmenami – počet hlasov za – 4,
pracovný poriadok OcÚ – dopracovať do PP ZŠ, upraviť pracovnú dobu
upratovačky OcÚ a dať na schválenie do ďalšieho zasadnutia OcZ,
rokovací poriadok – schválený bez zmien – počet hlasov za – 4,
zásady postupovania pri vybavovaní sťažností – schválené s opravou –
počet hlasov za – 4,
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni –
schválené – počet hlasov za – 4,





zásady hospodárenia s majetkom obce – schválené so zmenou – počet
hlasov za – 4,
etický kódex a štatút redakčnej rady, vydávanie obecných novín ako
občasníka – schválené – počet hlasov za – 4,
redakčná rada v zložení – Mgr. Anna Segetová, Mgr. Katarína Segetová,
Peter Repiský, Lívia Repiská, Lucia Maceková, Kristína Bieliková –
schválená – počet hlasov za – 4.

8.
Rozhodnutie
a expressa.

o prenájme

Budova potravín a
prípadne bolo navrhnuté
dotazníka. Po diskusii
formou priameho nájmu s
28. 02. 2011. Schválené

rekreačného

zariadenia

a budovy

potravín

expressa bola z dôvodu straty navrhnutá do prenájmu,
zatvorenie potravín, aj na základe prieskumu formou
poslancov bol schválený prenájom budovy s.č. 230
tým, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do
jednohlasne – počet hlasov za 4.

Riešenie prenájmu Rekreačného zariadenia obce Ostrý Grúň prechádza do
jednania na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
9. Vyhodnotenie pôsobenia stavebného úradu v obci.
Starostka obce na základe štatistického výkazu vypracovaného pracovníčkou
OcÚ Dušanou Štefančovou zhodnotila činnosť stavebného úradu za roky 20072010. Uvedená štatistika tvorí prílohu zápisnice. Starostka obce navrhla
presun
stavebného
úradu
do
spoločnej
úradovne
v Žarnovici.
Obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostke obce pripraviť návrh na zlúčenie
stavebného úradu – do konania ďalšieho zastupiteľstva.
10. Vyhlásenie výberového konania.
Starostka obce Ostrý Grúň oboznámila prítomných poslancov s vyhlásením
výberového
konania
na
pracovníčku
OcÚ
s nasledovnými
požiadavkami:
požadované vzdelanie – min. vysokoškolské I. stupňa s ekonomickým zameraním
(odbor účtovníctvo, audítorstvo)- celé znenie v prílohe zápisnice.
11. Dohoda o zaplatení dlhu a uznanie dlhu.

Starostka obce spísala dohodu o zaplatení a uznaní dlhu s pánom
Jánom Repiským o vyplatení odstupného. Dohoda bola podpísaná oboma
stranami a tvorí prílohu zápisnice.
12. Interpelácie poslancov – diskusia.
V tomto bode mali možnosť vyjadriť a pýtať sa prítomní občania. Pani
Žiaková mala otázku ohľadom realizácie aktivačnej činnosti v našej obci –
v budúcnosti sa plánuje realizovať. Od pána Radoslava Bielika bol dotaz –
žiadal o pravidelné čistenie rigolov na obecnom pozemku nad jeho rodinným
domom z dôvodu zaplavovania jeho pozemku dažďovou vodou – pani starostka
prisľúbila, že sa na miesto pôjde pozrieť a bude sa to riešiť.
13. Návrh na uznesenie a jeho schválenie.
Návrh na uznesenie prečítal pán Ing. Vratislav Vinca. Návrh tvorí
prílohu zápisnice. Poslancami bol schválený jednohlasne – počet hlasov za 4.

14. Záver.
Na záver starostka obce poďakovala prítomným poslancom obecného
zastupiteľstva
za
účasť
a zasadnutie
obecného
zastupiteľstva
ukončila.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Tibor Baláž

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

Ing. Vratislav Vinca

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

