Z á p i s n i c a
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 14.08.2014

Prítomní:

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.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová sa tiež ospravedlnila.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Oznámenie o určení zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické
zabezpečenie volieb, oznámenie o počte obyvateľov obce, oznámenie
o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Ostrý Grúň pre nasledujúce
volebné obdobie a stanovenie počtu poslancov na nasledujúce volebné
obdobie a stanovenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
2014-2018
Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Zmena finančného rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7
Interpelácia poslancov
Interpelácie občanov
Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostky obce,
Mgr.
Miroslav
Seget,
nakoľko
starostka
obce
bola
práceneschopná,
zastupiteľstvo v takomto prípade vedie zástupca starostky.
V úvode
privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Zástupca starostky obce predniesol poslancom OcZ program rokovania,
tak ako je uvedený v úvode. Poslanci program schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program mimoriadneho 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. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

3. Oznámenie o určení zamestnancov zodpovedných za organizačnotechnické zabezpečenie volieb, oznámenie o počte obyvateľov obce,
oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, oznámil prítomným, že p.
starostka obce, Bc. Jana Angletová, určila dňa 4.8.2014 nasledovných
zamestnancov obce, zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie
volieb: Bc. Renátu Beihofnerovú a Bc. Janu Angletovú.
Zároveň dnes obec vydala oznámenie o počte obyvateľov obce – Obec Ostrý
Grúň má k 14.08.2014 528 obyvateľov.
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, v zastúpení starostky obce,
menoval Bc. Renátu Beihofnerovú za zapisovateľku miestnej volebnej komisie.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
oznámenie o určení zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické
zabezpečenie
volieb,
oznámenie
o počte
obyvateľov
obce,
oznámenie
o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Ostrý Grúň pre
nasledujúce volebné obdobie a stanovenie počtu poslancov na
nasledujúce volebné obdobie 2014-2018
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, predniesol návrh na rozsah
výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie na plný úväzok,
t.j. 1,0 a návrh na stanovenie počtu poslancov, ktorý určí pred voľbami
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Naša obec má k 14.8.2014
528 obyvateľov, preto spadá do počtu obyvateľov 501 – 1000 a obecné
zastupiteľstvo môže určiť počet poslancov 5 až 7. Zástupca starostky obce
navrhuje určiť počet poslancov 5, nakoľko sa počet obyvateľov približuje
viac k 500 ako k 1000.

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí, v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, sa môže
utvoriť iba jeden volebný obvod, t.j. v obci Ostrý Grúň bude vytvorený len
jeden volebný obvod.
Podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
je obecné zastupiteľstvo povinné určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Návrh je na plný
úväzok, čo si vyžaduje riadenie a rozvoj obce. Posledný možný termín
určenia výkonu funkcie starostu uplynie 17. augusta 2014, keďže voľby sú
predsedom NRSR vyhlásené na 15.11.2014.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje
v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom
znení rozsah výkonu funkcie starostu Obce Ostrý Grúň pre
nasledujúce volebné obdobie na plný úväzok, t.j. 1,0
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo určuje
v zmysle § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení
pre
nasledujúce
volebné
obdobie
5
poslancov
obecného
zastupiteľstva
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

5. Použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, predniesol prítomným návrh na
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5 742,34 € 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.
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
5 742,34€. 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...
6. Zmena finančného rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, predniesol prítomným návrh na
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2014, ktorý sa týkal – povolené
prekročenie finančných operácií a povolené prekročenie výdavkov, a to
zvýšenie finančných operácií na podpoložke rozpočtu 454001, kód zdroja 46
v celkovej sume 5 742,34 € a zvýšenie výdavkov na oddieli 08.1.0 (rekreačné

a športové služby), podpoložke rozpočtu 717001(realizácia nových stavieb),
kód zdroja 46 v sume 5 742,34 €.
Poslanci OZ zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2014 schválili
jednohlasne.
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2014
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

7.

Interpelácia poslancov

8.

Interpelácie občanov

- Interpelácia p. Vincovej na otváracie hodiny na Slovenskej pošte v Ostrom
Grúni, ktoré by mohli byť jeden deň v týždni dlhšie. Zástupca starostky p.
Seget oznámil, že sa na túto požiadavku bude písomne informovať
na
Slovenskej pošte;
- Interpelácia p. Vincovej, na drevenú štiepku, ktorá
je umiestnená
na parkovisku a ktorá spôsobuje smrad a prach a je nebezpečné pre deti,
ktoré sa tam hrajú. Zástupca starostky p. Seget oznámil, že parkovisko so
štiepkou nie je obecné, aby sa obrátila na majiteľov pozemkov pod
parkoviskom;
- Interpelácia p. Adamova na častú poruchovosť káblovej televízie. Zástupca
starostky p. Seget oznámil, že káblová televízia je už dosť zastaralá;
- Interpelácia p. Adamova a p. Repiského S. na zlú počuteľnosť
oznamov
v obecnom rozhlase. Zástupca starostky p. Seget oznámil, že sa to bude
riešiť otočením rozhlasu;
- Interpelácia p. Repiského S. na zlú počuteľnosť oznamov
v obecnom
rozhlase počas zvonenia zvonov. Zástupca starostky p. Seget oznámil, že
pracovníčky obecného úradu budú na túto situáciu upozornené.
- Interpelácia p. Bulíkovej na ešte zverejnené zápisnice od začiatku roka
obecnej stránke. Zástupca starostky p. Seget oznámil, že z dôvodu jeho
pracovnej vyťaženosti sa zápisnice nezverejnili, pokúsi sa ich zverejniť čo
najskôr.
9. Záver
Na záver zástupca starostky obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným
za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil
s pozvánkou na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 26.08.2014.

Zástupca starostky obce:
Mgr. Miroslav Seget

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Lívia Adamová

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

Mária Šurianska

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

