zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 25.02.2014

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 dôkaz, že bolo
uznášania schopné. Poslanec Mgr. Miroslav Seget sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Návrh na schválenie poskytnutia finančných prostriedkov na dieťa
navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov za II. polrok 2013,
na I. polrok 2014, príspevok na CVČ na základe žiadostí
4. Schválenie vecného bremena k pozemkom – p. Elečková
5. Schválenie zámeru bytovej výstavby
6. Rôzne.
7. Interpelácia poslancov
8. Interpelácie občanov
9. 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 ostatných
prítomných.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci program schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová , za overovateľov
zápisnice boli určení Mária Šurianska a Mgr. Lívia Adamová.
Obecné
zastupiteľstvo
jednohlasne
schválilo
návrhovú
komisiu
v zložení Ladislav Maslen a Ing. Vratislav Vinca.

Uznesenie č. 2/2014
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa,
overovateľov
zápisnice
určení.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

a návrhovú

komisiu

v navrhnutom

3. Návrh na schválenie poskytnutia finančných prostriedkov na dieťa
navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov za II. polrok 2013,
na I. polrok 2014, príspevok na CVČ na základe žiadostí
Riaditeľka ZŠ s MŠ Župkov Mgr. Iveta Tomášová a zástupkyňa riaditeľky pre
ZŠ Mgr. Ivana Betková vysvetlili prítomným poslancom celú činnosť
záujmových útvarov v ZŠ a informovali ich o spôsobe použitia poskytnutých
finančných prostriedkov v roku 2013.
Hlavná kontrolórka Ing. E. Ďurovičová vyjadrila svoj súhlas s pridelením
finančných prostriedkov.
Poslanci OZ sa zhodli na tom, že finančné prostriedky by sa mali použiť na
výstavbu multifunkčného ihriska a pre dobrovoľný hasičský zbor.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov a zamieta všetky žiadosti o finančné
príspevky či už pre CVČ alebo ZŠ na dofinancovanie voľnočasových aktivít,
z dôvodu použitia finančných prostriedkov na dostavbu Viacúčelového ihriska
v našej obci.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
4. Schválenie vecného bremena k pozemkom – p. Elečková
Starostka obce Bc. Jana Angletová predniesla prítomným poslancom návrh na
schválenie na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho
v práve uloženia inžinierskych sietí/ vodovodnej prípojky/ na pozemkoch :
- Parc.č. CKN 201/5, druh pozemku: TTP o výmere 588 m2
- Parc.č. CKN 201/6, druh pozemku: TTP o výmere 586 m2
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve v podiele 1/1 Obce Ostrý Grúň, vedené na
LV č.1, v rozsahu vyznačenom v GP č. 35300060-26/2013 vyhotovenom Ing.
Martinom Grmanom, v prospech vlastníka pozemku novovytvorenej parc. č.CKN
201/17, k.ú. Ostrý Grúň, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere
362 m2 , t.j. v prospech oprávnenej z vecného bremena, ktorou je Jana
Dobiášová, rod. Elečková, trvale bytom : Pri štadióne 5, 900 21 Svätý Jur.
Zriadenie vecného bremena v prospech oprávnenej z vecného bremena Jany
Dobiášovej, rod. Elečkovej sa schvaĺuje bezodplatne a na dobu neurčitú.
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Podpísanie Zmluvy o zriadení
vecného bremena spočívajúceho
uloženia inžinierskych sietí/ vodovodnej prípojky/ na pozemkoch :

v práve

- Parc.č. CKN 201/5, druh pozemku: TTP o výmere 588 m2
- Parc.č. CKN 201/6, druh pozemku: TTP o výmere 586 m2
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve v podiele 1/1 Obce Ostrý Grúň, vedené na
LV č.1, v rozsahu vyznačenom v GP č. 35300060-26/2013 vyhotovenom Ing.
Martinom Grmanom, v prospech vlastníka pozemku novovytvorenej parc. č.CKN
201/17, k.ú. Ostrý Grúň, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria o výmere
362 m2 , t.j. v prospech oprávnenej z vecného bremena, ktorou je Jana
Dobiášová, rod. Elečková, trvale bytom : Pri štadióne 5, 900 21 Svätý Jur.
Zriadenie vecného bremena v prospech oprávnenej z vecného bremena Jany
Dobiášovej, rod. Elečkovej sa schvaĺuje bezodplatne a na dobu neurčitú.
Prítomní poslanci : 4
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa

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

5. Schválenie zámeru bytovej výstavby
Starostka obce Bc. Jana Angletová predniesla prítomným poslancom zámer na
bytovú výstavbu v Obci Ostrý Grúň.
Poslanci sa dohodli na výstavbe nájomného bytového domu v priestoroch
areálu materskej školy.
Dôvodom je:
- už existujúce inžinierske siete, prístupové komunikácie, je to
v zastavanej časti obce,
- blízkosť pre plánovanú individuálnu výstavbu / stavebné pozemky/
- dostupnosť služieb / OCÚ, Pošta, Potraviny, Autobusové pripojenie,
kostol, cintorín, KD, ihrisko/
- pre vybudované siete nebude potrebné navýšiť úver na vybudovanie
dopravnej infraštruktúry a príslušných sietí
Uznesenie č.5/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby nájomného bytového domu
v Ostrom Grúni na časti parciel CKN parc. č. 188/4 a časti CKN parc.č.
188/2, vedených na LV č.1, pre obec Ostrý Grúň v podiele 1/1.
Zámer bude vyvesený a zverejnený na verejnej tabuli pred OCú ako spôsob
obvyklý pre obec .
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Uznesenie č.6/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob realizácie bytového domu formou kúpy
bytového domu v Ostrom
Grúni , t.j. výstavba bytového domu bude
realizovaná na náklady investora, pričom obec podá v zmysle § 4 odst.1
písm. d zákona č. 443/201 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní žiadosť o dotáciu na kúpu bytového domu , získaná dotácia bude
použitá na odkúpenie bytového domu od firmy , ktorú obec vyberie na základe
podpísanej Zmluvy o zavretí
budúcej kúpnej zmluvy. Obec prenajme pozemok
vybratej firme podpísaním zmluvy o prenajme nehnuteľnosti- pozemku, podľa
osobitného zreteľa na dobu výstavby do ukončenia kolaudácie .
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Uznesenie č.7/2014

Obecné zastupiteľstvo poveruje
starostku obce v zmysle
schválenia
výstavby bytového domu na časti CKN parc.č. 188/4 a časti CKN parc.č. 188/2
zabezpečiť
vypracovanie
geometrického
plánu
za
účelom
vytvorenia
samostatnej
parcely
určenej
na
výstavbu
nájomného
bytového
domu
a vytvorenia prístupovej komunikácie ku stavbe a susedným nehnuteľnostiam.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci : 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Starostka informovala poslancov o januárovej návšteve predsedu vlády R.
Fica , kde pri osobnej komunikácií za prítomnosti zástupcu obce Mgr.
M.Segeta p. podpredsedníčky vlády JUDr. J. Laššákovej a poslankyne p. V.
Šedivcovej , prisľúbil poskytnutie finančných prostriedkov na opravu
pamätníka v Dolných Dvoroch vo výške 15 000, 0€ ktoré uvoľní z rezervy
predsedu vlády a taktiež na viacúčelové ihrisko vo výške 30 000,0€
z výjazdového rokovania vlády. Oslovili sme ho pre ihrisko preto, že už
v predchádzajúcom roku sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu s tým
,že pokiaľ by bola výzva aby sme vedeli rozpočet.
Uznesenie č.8/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o prísľube poskytnutí
finančných prostriedkov od predsedu vlády a poveruje starostku pripraviť ,
zverejniť podklady pre prieskum trhu / výzva, rozoslanie podkladov pre
uchádzačov, /
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
6. Rôzne
Starostka informovala prítomných poslancov o stretnutí Futbalového klubu TJ
Ostrý Grúň, ktorý sa konal 14.2.2014, na ktorom ich upozornila na
nedostatočné vyúčtovanie dotácie, ktorú im poskytla obec a žiadala o
vysvetlenie zlého umiestnenia FK v tabuľke.
7. Interpelácie poslancov
8. Interpelácie občanov
9. 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

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

Mária Šurianska

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

