O b e c O s t r ý G r ú ň
966 77 Ostrý Grúň č.t.045/6866114
V Ostrom Grúni, dňa 28.11.2013

ZÁPISNICA
V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starostka
obce Vás pozýva na zasadnutie Obecné zastupiteľstvo dňa 3.12. 2013 o 17,00 hod.
v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Zvolení poslanci 5, prítomní poslanci 5, obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Prítomní poslanci :
Mgr. Adamová Lívia, Mgr. Seget Miroslav, Ing.Vinca Vratislav, Maslen Ladislav, Šurianska
Mária.
1. Zastupiteľstvo otvorila starostka obce Bc. Angletová Jana, poslanci jednohlasne schválili
navrhnutý program zasadnutia.

Uznesenie č.44/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program OZ s doplnením bodov programu
nasledovne.

Hlasovanie : Za
Zdržal sa
Proti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

...5...
...0...
...0...

Otvorenie , schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2014
Návrh na VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Návrh na VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a dieťa
MŠ na
príslušný kalendárny rok
7. Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou rok 2014
8. Návrh na schválenie finančného a programového rozpočtu na rok 2014
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2014
10.Návrh finančného rozpočtu na roky 2015 -2016
11.Plán kontrol HK na prvý polrok 2014
12.Návrh na určenie prísediacich na súd
13 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2013
14.Rôzne / odmena pre kontrolóra, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva,
zámer osobitného zreteľa pošta/
15.Interpelácia poslancov
16.Interpelácia občanov

2. Za zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Šimpachová ekonómka obce, do návrhovej komisie bol
navrhnutý Ing. Vinca Vratislav a Mgr. Adamová Lívia, overovatelia zápisníc Mgr. Seget
Miroslav, Šurianska Mária
Uznesenie OZ č. 45/2013
Hlasovanie : Za
...5...
Zdržal sa
...0...
Proti
...0...
3. Kontrola plnenia uznesení- starostka navrhla aby vyhlásená OVS – účel využitia budovy, na
predlženie s termínom do 28.02.2014
4.
Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2014
Uznesenie č. 46/2013 OZ schvaľuje
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014, týmto sa ruší VZN č.3/2012 zo dňa
13.12.2012

Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.Návrh na VZN č.3/2013 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok
2014
Uznesenie č. 47/2013 OZ schvaľuje VZN č.3/2013 na rok 2014 ako bolo navrhnuté, týmto
končí platnosť VZN č.4/2012 zo dňa 13.12.2012
Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
Uznesenie č.48/2013 OZ schvaľuje VZN č. 4/2013 tak ako bolo navrhnuté
Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.Návrh na VZN č.5/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy so sídlom na území obce Ostrý Grúň na príslušný kalendárny rok
Uznesenie č.49/2012 OZ schvaľuje VZN č.5/2013 v znení predloženom
Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0
8.Starostka informovala o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov CVČ
V Župkove, v Žarnovici, Cirkevná škola ZC, pre deti z Ostrého Grúňa , ktoré tieto zariadenia
navštevujú.
Zastupiteľstva sa zúčastnila aj p. riaditeľka ZŠ Mgr. Tomášová a zástupkyňa školy p.
Betková, ktoré prišli zdôvodniť dôležitosť poskytnutia finančných prostriedkov pre ich ZŠ.
Obecné zastupiteľstvo sa vyjadrilo , záporne .
Dôvod uvádza – obec všetky financie presmeruje na vybudovanie viacúčelového ihriska .
Uznesenie OZ č. 50/2013 - OZ neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov
9. Návrh na rozpočet na rok 2014 predniesla starostka obce a rozpočet na roky 2015 a 2016
Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0
Uznesenie OZ č.51/2013 prerokovalo a berie na vedomie
- Správu NFK hlavného kontrolóra
- Návrh na rozpočet na rok 2014 a rozpočet na roky 2015 a 2016 a neuplatňovanie
programového rozpočtu na rok 2014
A
SCHVAĽUJE
- Rozpočet na rok 2014 a rozpočet na roky 2015 a 2016 obce Ostrý Grúň
a neuplatňovanie programového rozpočtu na rok 2014
- Plán kontrol KH na prvý polrok2014
Plán plánovaných zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni a to termínoch:
25.2.2014, 27.6.2014, 26.8.2014, 25.11.2014
- Hlasovanie :
- Prítomní poslanci: 5
- Za : 5
- Proti: 0
Starostka obce predniesla návrh na prenájom nebytových priestorov z dôvodu osobitného
zreteľa v budove obecného úradu pre nájomcu Slovenská pošta, a.s.

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 52/2013
zo dňa 03. decembra 2013
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni na svojom zasadnutí dňa 03.09.2013 prijalo
nasledovné uznesenie č. 52/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje:

prenájom nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň - nebytových priestorov nachádzajúcich
sa v budove obecného úradu súp. č. 193, par. č. CKN 495/2 na prízemnom podlaží,
zapísanom na LV č. 1 o celkovej výmere 37,09 m2
nájomcovi : Slovenská pošta, a. s. , so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
IČO: 36 631 124 na dobu určitú štyri roky za účelom výkonu poštovej prevádzky v súlade
s predmetom podnikania zapísanom v Obchodnom registri, vo výške nájomného 1,00 €
ročne za celý predmet nájmu, pričom nájomca si bude uhrádzať zálohové platby za služby,
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru, a ktoré bude
prenajímateľ - Obec ostrý Grúň zabezpečovať pre nájomcu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Ostrý Grúň.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
že prenájmom uvedeného majetku vo vlastníctve obce
- nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove obecného úradu súp. č. 193 na prízemnom podlaží prispeje
k zachovaniu dostupnosti poštových služieb pre obyvateľov obce. Uvedený nehnuteľný
majetok je účelovo určený na poskytovanie poštových služieb, pričom je na uvedený účel aj
zo strany žiadateľa – nájomcu, respektíve jeho predchodcom užívaný od 01.08.1980,tak
z uvedeného dôvodu bol prenájom tohto nehnuteľného majetku posúdený ako prenájom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení neskorších predpisov bol vyvesený na
úradnej tabuly obce od 15.11.2013.
Prenájom uvedeného nehnuteľného majetku bol schválený počtom 5 hlasov poslancov z 5
poslancov obecného zastupiteľstva.
Z 5 poslancov bolo prítomných: 5
Za uznesenie hlasovalo: 5
Proti uzneseniu hlasovalo: 0
Zdržalo sa : 0
Starostka predniesla návrh na schválenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke vo výške
30% z jej mesačného platu z úväzku 0,12 hod. vo výške 38,0€
Uznesenie č.53/2013 OZ schvaľuje mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 30%
Hlasovanie :

-

Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0

12. Starostka predniesla návrh na nových prísediacich pri zasadnutiach pri súde – sudca
z ľudu, na obdobie nasledovné na štyri roky.1.02.2014 do 31.01. 2018. Navrhla p. Šuriansku
Máriu a Bc. Angletovú Janu/ ktorá doteraz pôsobila v tejto pozícií./ Navrhnutí prísediaci
súhlasili, po odsúhlasení
Bude zápis odoslaný na Okresný súd v Žiari nad Hronom.
Uznesenie č.54/2013 OZ schvaľuje návrh na určenie prísediacich na Okresný súd v Žiari nad
Hronom .
-

Hlasovanie :
Prítomní poslanci: 5
Za : 5
Proti: 0

Starostka predniesla návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2013
Uznesenie OZ č.55/2013 OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.5/2013
Návrh je súčasť zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
Na záver starostka poďakovala za účasť .

Bc. Angletová Jana, starostka obce ......................................

Overovatelia:
Mgr. Miroslav Seget

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

Šurianska Mária

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

