Obec Ostrý
966 77 Ostrý Grúň

Grúň
č.t.045/6866114

***********************************************************

ZÁPISNICA
zo zastupiteľstva konaného v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. podľa paragrafu 12
odstavec 1, zo dňa 4.6..2013, o 17,00hod . v zasadačke obecného úradu v Ostrom Grúni.
Prítomní: 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 Mgr. Miroslav Seget sa ospravedlnil pre zdravotné problémy.
Program
1.Otvorenie, schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Správa o následnej finančnej kontrole za prvý štvrťrok rok 2013
5.Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia za prvý štvrťrok 2013
6 Smernica o následnej finančnej kontrole
7. Schválenie zámeru prenajať nebytové priestory v MŠ formou obchodnej verejnej súťaže
8 .Rôzne
9.Interpelácia poslancov
10.Interpelácia občanov
11.Záver

Priebeh zastupiteľstva:
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. Poslanci
program schválili jednohlasne.

Uznesenie č.9/ 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: Za

4

proti

0

zdržal sa

0

Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Jana Halušková , za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
Mgr. Lívia Adamová a Ladislav Maslen. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Šurianska Mária Ing.
Vratislav Vinca.
Uznesenie č 10/2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Hlasovanie: Za

4

proti

0

zdržal sa

0

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prijalo na predchádzajúcom zastupiteľstve uznesenie č.6/2013 , kde poverilo
starostku zvolať stretnutie s rodičmi detí navštevujúce CVČ v Župkove a Žarnovici. Z 38 rodičov prišli
5. Nebolo preto možné prijať návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dostáva obec na
voľno časové aktivity , účelovo viazané. Preto starostka navrhla schváliť presun finančných
prostriedkov na CVČ v Župkove a Žarnovici podľa požiadaviek centier a podpísať zmluvy na prvý
polrok 2013/do konca školského roku./v prílohe zápisnice podpísané a zverejnené zmluvy/

Uznesenie č.11/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov účelovo viazaných na voľno časové
aktivity detí na príslušné CVČ, podľa podpísaných zmlúv.
Hlasovanie: Za

4

Proti

0

Zdržal sa

0

Správu o následnej finančnej kontrole predniesla hlavná kontrolórka obce Ing. Ďurovičová Elena
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.12/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o následnej finančnej kontrole za rok 2012
Uznesenie č.13/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku na vyžiadanie a schvaľuje uzavretie zmluvy o vykonaní
auditu účtovnej závierky obce Ostrý Grúň, za rok končiaci k 31.12.2012 s firmou LUMA AUDIT, s.r.o.,
s ktorou sme v predchádzajúcich dvoch rokoch spolupracovali.
Hlasovanie: Za

4

proti

0

zdržal sa

0

Uznesenie č.14/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č.1 /2013 na zabezpečenie vykonávania finančnej
kontroly v pôsobnosti Obce Ostrý Grúň. / smernica tvorí prílohu zápisnice/
Hlasovanie: Za

4

proti

0

zdržal sa

0

Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Ostrý Grúň zámer prenechať do nájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe majetok obce, ktorý
dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh a to:
-

nebytové priestory o celkovej výmere 88,4m2, ktoré sa nachádzajú na prízemí v budove
Materskej školy, súpisné číslo 187, nachádzajúcej sa v k.ú. Ostrý Grúň, postavenej na pozemku

parc. č. CKN 188/3 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 887 m2. Uvedená nehnuteľnosť je
zapísaná na liste vlastníctva č.1
-

na základe obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a odst. 1.písm.a/ zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podĺa Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Ostrý Grúň.

-

Poveruje starostku obce vypracovať návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, ktorý predloží
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

-

Hlasovanie : Za

4

-

Proti

0

-

zdržal sa

0

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

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

Overovatelia:
Ing. Lívia Adamová

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

Ladislav Maslen

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

