Obec Ostrý
966 77 Ostrý Grúň

Grúň

č.t.045/6866114
***********************************************************

ZÁPISNICA
z mimoriadneho zastupiteľstva konaného v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. podľa
paragrafu 12, odstavec 1, zo dňa 26.6.2013, 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 5 prítomní čo je nadpolovičná väčšina a to
znamená, že bolo uznášania schopné.
Program
1.Otvorenie, schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2012
4 .Schválenie záverečného účtu obce za kalendárny rok 2012
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013
6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.1/2013 v zmysle schváleného zámeru
uznesením č.15/2013 a Návrh na schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže
č.1/2013 v zmysle ust. § 9a, odst.1, písm. a , zák. 138/1991 Zb. v platnom znení na
podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
nebytových priestorov v budove MŠ č.s.187
7. Návrh na menovanie komisie pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov
doručených v rámci Obchodnej verejnej súťaže č.1/2013
8. návrh na schválenie odpisu pohľadávky obce vo výške 8 909,16€ z účtovníctva obce
9.Rôzne
10.Interpelácia poslancov
11.Interpelácia občanov
12.Záver

Priebeh 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.
Poslanci program schválili jednohlasne.
Uznesenie č.16/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: Za
proti
zdržal sa

5
0
0

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Za zapisovateľku bola navrhnutá Ing.Halušková , za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
Mgr. Lívia Adamová a Ladislav Maslen. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Miroslav
Seget a Ing. Vratislav Vinca.
Uznesenie č.17/2013
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Hlasovanie: Za
5
proti
0
zdržal sa 0
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zastupiteľstve poverilo starostku obce
vypracovať návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže. /Návrh tvorí prílohu zápisnice./
3. Hlavná kontrolórka oboznámila zastupiteľstvo so záverečným účtom
obce za rok 2012
Uznesenie č.18/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
2. Informáciu, že audit overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2012 zatiaľ nebol
ukončený
Hlasovanie: Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

Uznesenie č.19/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
I.

Záverečný účet za rok 2012 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad

II. Prebytok rozpočtu 17 750,81€ takto :
III. Do rezervného fondu sa pridelí

2 726,74€

Vyrovnanie schodku finančných operácií
Hlasovanie: Za
Proti

15 024,07€

5
0

Zdržal sa

0

5.Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrenímč.1/2013
Uznesenie č.20/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2013

-

Hlasovanie: Za
proti
zdržal sa

5
0
0

6. Bc. Angletová Jana ,starostka predniesla návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nehnuteľného majetku obce.
Uznesenie č.21/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže
Hlasovanie: Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

/ podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu zápisnice/
7. Bc. Angletová Jana starostka, podala návrh na vymenovanie komisie pre posúdenie
a vyhodnotenie súťažných návrhov
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo menuje
Komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie súťažných návrhov doručených v lehote stanovenej na
prekladanie súťažných návrhov v rámci Obchodnej verejnej súťaže č. 01/2013 o najvýhodnejší návrh
na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce : nebytových priestorov
o celkovej výmere 88,4 m2, 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 v nasledovnom zložení:
Bc.Angletová Jana , Šurianska Mária, Mgr. Adamová Lívia
Hlasovanie: Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

Bc. Angletová Jana starostka predložila návrh na schválenie odpisu pohľadávky obce vo výške
8.909,16-€ z účtovníctva obce
Uznesenie č. 23/2013

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpis pohľadávky obce vo výške 8. 909,16- € z účtovníctva obce.
Návrh tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Za

5

Proti

0

Zdržal sa

0

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

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

č.5/2013

Obecné zastupiteľstvo ruší obchodnú verejnú súťaž č.3./2012 schválenú uznesením
č.38/2012 zo dňa 13.12.2012 v súlade s ust.§ 283 Obchodného zákonníka a v súlade
s ustanovením čl. III, bod 4. Schválených podmienok Obchodnej verejnej súťaže v záujme
dodržať všetky zákonné podmienky pri prevode majetku obce obchodnou verejnou súťažou
v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení s poukazom na
oddelenie nehnuteľnosti – pozemku, parcela č. 205/3 a na úpravu hranice medzi
nehnuteľnosťami – pozemkami parcela č.204/2 a 205/2.
Hlasovanie: Za
4
proti
0
zdržal sa
0
2. CVČ – financovanie

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o zmene financovanie centier voľného
času. Centrá voľného času sú financované z podielových daní obcí, štát do podielových daní
zahrnul aj financie na voľno časové aktivity detí a mládeže. Obec Župkov ako zriaďovateľ
centra voľného času v Župkove požiadalo obec Ostrý Grúň o prevedenie finančných
prostriedkov na žiakov navštevujúcich centrum s trvalým bydliskom Ostrý Grúň.
Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce Ostrý Grúň zvolať stretnutie s rodičmi detí
Hlasovanie: Za
5
Proti

0

Zdržal sa

0

navštevujúcich centrum voľného času v Župkove a nájsť riešenie ohľadom financovania
voľno časových aktivít detí Ostrého Grúňa.
Hlasovanie: Za
4
proti
0
zdržal sa
0
3.

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

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

