zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 27.06.2014

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 Ing. Vratislav Vinca sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Kontrola uznesení
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013
a hospodáreniu obce
Schválenie záverečného účtu a hospodárenie obce za rok 2013
Individuálna výročná správa Obce Ostrý Grúň za rok 2013
Návrh na schválenie modernizácie verejného osvetlenia úspornou LED
technológiou
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014
Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí z rozpočtu obce
Rôzne.
Interpelácia poslancov
Interpelácie občanov
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. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...4...
...0...
...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 Mgr. Miroslav Seget.
Uznesenie č. 10/2014
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

3. Kontrola uznesení
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 27.5.2014, nebolo uznášania schopné,
starostka zastupiteľstvo zrušila a určí termín nového do zákonnej lehoty.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová – predniesla svoju správu HK
k záverečnému účtu obce, ktorej výsledkom bolo: „súhlas s celoročným
hospodárením bez výhrad“. Zároveň táto správa bude zaslaná aj nezávislému
audítorovi obce.
Uznesenie č.11/2014
Obecné zastupiteľstvo, správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, berie
na vedomie.
Správa HK k záverečnému účtu je zverejnená v prílohe.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

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

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2013
a hospodáreniu obce
Starostka obce Bc. Jana Angletová prečítala prítomným správu od nezávislého
audítora Ing. A. Pohánkovej, ktorej výsledkom bolo: „ Podľa nášho názoru,
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Ostrý Grúň k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok skončiaci
sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
“
Uznesenie č.12/2014
Obecné zastupiteľstvo, správu nezávislého audítora, berie na vedomie.
Správa nezávislého audítora je zverejnená v prílohe.
Prítomní poslanci : 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...

zdržal sa
...0...
6. Schválenie záverečného účtu a hospodárenie obce za rok 2013
Starostka obce prítomným prečítala Záverečný účet Obce Ostrý Grúň za rok
2013.
Poslanci OZ
jednohlasne.

Záverečný

účet

Obec

Ostrý

Grúň

za

rok

2013

schválili

Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Záverečný účet Obec Ostrý Grúň za rok 2013
Prítomní poslanci : 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
7.

Individuálna výročná správa Obce Ostrý Grúň za rok 2013

Starostka obce prečítala prítomným Individuálnu výročnú správu Obce Ostrý
Grúň za rok 2013.
Uznesenie č.14/2014
Obecné zastupiteľstvo, Individuálnu výročnú správu Obce Ostrý Grúň za rok
2013, berie na vedomie.
Individuálna výročná správa Obce Ostrý Grúň za rok 2013 je zverejnená
v prílohe.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
8. Návrh na schválenie modernizácie verejného osvetlenia úspornou LED
technológiou
Firma AG group prezentovala prítomným modernizáciu verejného osvetlenia
úspornou LED technológiou.
Uznesenie č.15/2014
Obecné zastupiteľstvo, prezentáciu - modernizáciu
úspornou LED technológiou, berie na vedomie.
Prítomní poslanci: 4
Hlasovali: za
proti
zdržal sa
9.

verejného

osvetlenia

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

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014

Referentka obce Ing. H. Šimpachová prečítala prítomným zmenu rozpočtu,
ktorá sa týkala presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
z oddielu 08.4.0 (Náboženské a iné spoločenské služby) položky rozpočtu
717 002 (rekonštrukcia a modernizácia)kód zdroja 46, na oddiel 08.1.0
(Rekreačné a športové služby)podpoložku 717 001 (realizácia nových stavieb
– multifunkčné ihrisko)kód zdroja 46 v celkovej sume 10 000,00 €.

Poslanci OZ
jednohlasne.

zmenu

rozpočtu

rozpočtovým

opatrením

č.

1/2014

schválili

Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
10 000,00€. Na výstavbu multifunkčného ihriska v zmysle ustanovenia § 10
odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

10. Schválenie dotácií na základe podaných žiadostí z rozpočtu obce
Starostka obce prečítala prítomným žiadosti o dotáciu od TJ Ostrý Grúň, SPB
Ostrý Grúň a ZO JD Ostrý Grúň.
Poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 2500,00 € pre TJ Ostrý Grúň, ktorá
im bude vyplatená postupne v jednotlivých splátkach na ich bankový účet.
Finančná podpora pre ZO JD a ZO SPB budú organizáciám poskytnuté po
predložení dokladov – na preplatenie do výšky 400,0€.
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dotáciu pre TJ Ostrý Grúň na rok 2014 vo výške 2500,00 €
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Nakoľko sa poslankyňa Mgr. Lívia Adamová musela súrne vzdialiť, aj napriek
tomu OZ zostalo stále uznášaniaschopné.
Poslanci OZ schválili dotáciu vo výške 400,00 € pre SPB Ostrý Grúň
a dotáciu vo výške 400,00 € pre ZO JD Ostrý Grúň, ktorá im nebude vyplatená
v hotovosti, ale bude im postupne preplácaná na základe jednotlivých
pokladničných bločkov alebo faktúr.
Zároveň poslanci OZ schválili jednohlasne aj zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2014, ktorá sa týkala presunu rozpočtovaných prostriedkov v
rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové
výdavky, a to z oddielu 01.1.1.6 (obce) na oddiel 08.2.0.9 (ostat. kultúrne
služby vrátane kultúr. domov) kód zdroja 41 vo výške 800,00 €.
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014

Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...3...
...0...
...0...

11. Rôzne






Starostka obce predniesla prítomným žiadosť o odkúpenie pozemku – p.
Žaneta Mjartanová –žiada o odkúpenie časti pozemku CKN č. 2355/2 vedenej
na LV č.1 107 v rozsahu vyznačenom na snímke z katastrálnej mapy za
účelom výstavby rodinného domu. Ako záujemkyňa o kúpu časti uvedeného
pozemku je ochotná znášať náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého
posudku a GP.
Poslanci OZ žiadosť o odkúpenie pozemku zobrali na vedomie, poverili
starostku na predloženie
najvhodnejšieho návrhu predaja pozemku pre
stavbu rodinného domu.
Starostka obce predniesla zámer prenajatia budovy športového areálu pre
TJ Ostrý Grúň za 1,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Poslanci tento zámer prenajatia schválili jednohlasne.

Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Prenajatie budovy športového areálu pre TJ Ostrý Grúň za 1,00 €.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

 Starostka obce predniesla prítomným žiadosť o odkúpenie pozemkov
Firmy Rail Ways, s.r.o., Bernolákovo:
1.Žiadosť o odkúpenie zo dňa 11.3.2014/ 64/2014/ . Záujmový pozemok KN-E
parc.č.2026 – ostatné plochy vo výmere 392m2 zapísané na LV č.604, sa
nachádza pri vstupe do RZ obce a zároveň susedí s parcelou Firmy RAIL WAYS
a LS SR. Predmetná parcela je užívaná žiadajúcou firmou.
Odporúčanie : Do budúcna ,keď bude vydané stavebné povolenie pre
rozostavanú stavbu, môže firma požiadať o odpredaj pozemku so zámerom za
účelom využitia pozemku firmou , čo bude v súlade so zásadami hospodárenia
s obecným majetkom.
2.Žiadosť o vyjadrenie sa k návrhu zo dňa 11.3.2014 ako sa v žiadosti
uvádza na základe ústneho vyjadrenia , obec potrebuje komplexne riešiť
prístup do RZ , v súčasnosti nie je predmet žiadosti v riešení obce , návrh
bude predložený OZ na riadnom zastupiteľstve dňa 27.5.2014. keďže
zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné nebolo možné žiadosť predniesť.
Odporúčanie: uvedené parcely slúžia na odvádzanie povrchovej vody zo
susedných parciel, , pričom predajom by bol ohrozený účel ich využitia zo
strany nového vlastníka. K uvedenej parcele má žiadateľ zriadené právo
prechodu ako vlastník susedných parciel.
Vzhľadom na uvedené je verejný záujem na tom, aby obec parcely CKN 517/2
a 2057 vlastnila, teda nerozhodla o ich predaji.
3.Žiadosť o odkúpenie C-KN parc.č. 517/2- ostatné plochy vo výmere 187 m2,
C-KN parc. č. 2057-vodné plochy vo výmere 213m2.
Poslanci OZ žiadosť o odkúpenie pozemkov neschválili.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Rail Ways, s.r.o., Bernolákovo
Podľa doručenej žiadosti uvedenej ako č.1

1.Žiadosť o odkúpenie zo dňa 11.3.2014/ 64/2014/ . Záujmový pozemok KN-E
parc.č.2026 – ostatné plochy vo výmere 392m2 zapísané na LV č.604, sa
nachádza pri vstupe do RZ obce a zároveň susedí s parcelou Firmy RAIL WAYS
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
2.Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Rail Ways, s.r.o., Bernolákovo
Žiadosť o odkúpenie C-KN parc.č. 517/2-LV č. 604 druh pozemku ostatné
plochy vo výmere 187m2, CKN parc.č. 2057-LV č.1107 druh pozemku- vodné
plochy vo výmere 213m2.
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...1...

7. Interpelácie občanov

Z občanov bola prítomná p. Bulíková, ktorá pripomienkovala činnosť obce voči činnosti TJ
v Ostrom Grúni, malý futbal, kde obvinila obec o nezáujem o šport v obci.
M. Seget jej argumentoval , že sa nesprávne obracia na zastupiteľstvo, nakoľko TJ Ostrý Grúň
je Občianske združenie ,ktoré určuje činnosť a aktivity TJ teda aj malého futbalu.
Poslanec jej odporučil sa obrátiť na zatiaľ určeného predsedu TJ, aby sa informovala na
súčasný stav funkčnosti TJ.
Obec – zabezpečuje TJ priestory, upratovanie, pranie dresov, platí energie, poskytuje
motorové vozidlá na prepravu hráčov malých aj starých, udržiava ihrisko, všetko na náklady
obce.
Obec bude podporovať športové aktivity pokiaľ bude o ne záujem a samozrejme ,kto sa bude
venovať vedeniu týchto krúžkov , lebo v tom je hlavne problém nájsť človeka .
7. Interpelácie poslancov
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

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

