Z á p i s n i c a
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 26.08.2014

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 Ladislav Maslen sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Návrh VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území Obce Ostrý Grúň
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ostrý Grúň na
2. polrok 2014
Rôzne: Viacúčelové ihrisko v Ostrom Grúni, Stavebné úpravy rodinného
domu v Ostrom Grúni, Stavebná činnosť pozdĺž Kľakovského potoka,
Darovacie zmluvy, Úhrada faktúry č. 1248/2013, Úhrada faktúry č.
1251/2013 a 1257/2013 na opravy miestnych komunikácií v zastavanej
časti obce
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 p. Jana Angletová je práceneschopná,
zastupiteľstvo v takomto prípade vedie zástupca starostky.
V úvode
privítal
poslancov
obecného
zastupiteľstva,
hlavnú
kontrolórku obce a ostatných prítomných.
Zástupca starostky obce predniesol poslancom OcZ program rokovania,
tak ako je uvedený v úvode. Poslanci program schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program riadneho 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 a za návrhovú
komisiu boli určení Ing. Vratislav Vinca a Mgr. Miroslav Seget.
Obecné
zastupiteľstvo
jednohlasne
schválilo
zapisovateľku,
overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

3. Návrh VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území Obce Ostrý Grúň
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, oboznámil prítomným s návrhom
VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach, v ktorom poslanec Ing. Vinca žiadal doplniť článok 5
o akcie, ktoré sa konajú v dňoch pracovného pokoja. Na základe tejto
požiadavky bol článok 5, bod 1a) doplnený a znie nasledovne: trhové dni:
pondelok až piatok a dni podujatí povolených obecným úradom.
Zároveň, zástupca starostky obce, oboznámil prítomných so súhlasným
stanoviskom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy k návrhu VZN č.
1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy k návrhu VZN č.
1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN obce Ostrý Grúň č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce Ostrý Grúň s doplnením článku 5,
bod 1a) trhové dni: pondelok až piatok a dni podujatí povolených obecným
úradom. Zároveň sa zrušuje VZN č. 4/2004 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ostrý Grúň.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
Hlavná kontrolórka obce, Ing. E. Ďurovičová informovala prítomných
o výsledkoch kontroly, ktorú vykonala za obdobie od 1.1.2014 do
30.6.2014. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014 do
30.6.2014 tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2014 do 30.6.2014
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ostrý
Grúň na 2. polrok
Hlavná kontrolórka obce, Ing. E. Ďurovičová predniesla prítomným
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ostrý Grúň
na 2. polrok 2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Ostrý Grúň na 2. polrok 2014 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ostrý Grúň na 2.
polrok 2014.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

6. Rôzne: Viacúčelové ihrisko v Ostrom Grúni, Stavebné úpravy
rodinného domu v Ostrom Grúni, Stavebná činnosť pozdĺž
Kľakovského potoka, Darovacie zmluvy, Úhrada faktúry č.
1248/2013, Úhrada faktúry č. 1251/2013 a 1257/2013 na opravy
miestnych komunikácií v zastavanej časti obce
Zástupca starostky obce, Mgr. Miroslav Seget, prečítal prítomným
písomný materiál k zaradeniu do programu zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Ostrý Grúň, konaného dňa 26.8.2014, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice.
1. Viacúčelové ihrisko v Ostrom Grúni
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky
bola dňa 12.8.2014 doručená žiadosť spoločnosti Rail Ways, s.r.o.
o výkon štátneho stavebného dohľadu vo veci prešetrenia zákonnosti
stavby. Na základe uvedeného sa tu nebudeme hádať o zákonnosti
výstavby ihriska a počkáme na výsledky šetrenia a následne Vás bude
starostka obce informovať.
Zároveň chcem pánu Lamprechtovi oznámiť, že ihrisko bude mať
kolaudáciu a užívacie povolenie ako aj prevádzkový poriadok.

Prístupová cesta je po existujúcej miestnej ceste a osobne si
myslím, že je všetko v poriadku so stavbou viacúčelového ihriska.
Všetky náklady súvisiace s projekciou a výstavbou ihriska obec
účtuje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Po
splnení všetkých podmienok pre zaradenie stavby do používania
v zmysle osobitných predpisov obec zaradí stavbu do používania
a zaradenie zaúčtuje na ťarchu účtu 021 – Stavby a v prospech účtu
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
2. Stavebné úpravy rodinného domu v Ostrom Grúni
Pár poznámok: stavebné úpravy mám riadne povolené zo stavebného
úradu o čom bol p. Ing. Lamprecht informovaný 5.8. 2014 na základe
zákona 211/2000, stavebníkom je Mgr. Miroslav Seget. Opis stavebných
prác uvedených vo vestníku je na iné meno ako Mgr. Miroslav Seget,
preto nevidím dôvod prečo by sa mal popis prác vo vestníku
akýmkoľvek spôsobom spájať s povolením od stavebného úradu vydaným
na moje meno.
Zároveň odporúčam, aby p. Ing. Lamprecht účelovo nezavádzal
a najskôr si preštudoval podklady, ktoré predkladá na
zastupiteľstvo.
3. Stavebná činnosť pozdĺž Kľakovského potoka
Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky
bola dňa 12.8.2014 doručená žiadosť spoločnosti Rail Ways, s.r.o.
o výkon štátneho stavebného dohľadu vo veci prešetrenia stavebných
prác a betónového oplotenia v blízkosti Kľakovského potoka. Na
základe uvedeného počkáme na výsledky šetrenia a následne Vás bude
starostka obce informovať. V tomto prípade mi nie je jasné, z akého
dôvodu Ing. Lamprecht žiada zastupiteľstvo preveriť rozsah
stavebných prác s doručením 20. augusta, keď sa s rovnakou žiadosťou
obrátil na kompetentný orgán 12.8.2014?
4. Darovacie zmluvy
1. Darovacia zmluva na medzi firmou SOITRON na sumu 3000,- EUR na
výmenu okien a dverí: zatiaľ sa realizovalo len výmena dverí, zvyšné
peniaze sú na účte. Výmena 7 okien sa nevzťahuje k tejto darovacej
zmluve.
Darovacia zmluva od firmy Štefan Szeif S Company na 7 plastových
okien sú reálne vymenené okná na MŠ. Faktúra č. 2013004 vystavená na
firmu Rail Ways, s.r.o. na 7 okien s príslušenstvom, nie je
faktúra, ktorú by vystavovala obec, tzn. je to faktúra medzi firmou
Štefan Szeif a Rail Ways, s.r.o., čo v podstate obec nezaujíma aké
obchodné vzťahy majú medzi sebou spomínané firmy.
Takže vymenilo sa 7 okien a 1 vchodové dvere. Nevyčerpaný dar vo
výške 2067,62 € je na účte obce a bude sa pokračovať vo výmene okien
alebo dverí na budove MŠ.

5. Úhrada faktúry č. 1248/2013
Na otázky, ktoré sú tu predložené dostal Ing. Lamprecht odpoveď
1.8.2014. Jedná sa o existujúcu spevnenú plochu, ktorú realizovalo
predošlé vedenie obce na základe stanoviska obvodného pozemkového
úradu Žarnovica z roku 2006, na pozemku obce CKN 492/4. Čiastka bola
zaúčtovaná na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
a domnievam sa, že je správne vynakladať takýmto spôsobom finančné
prostriedky obce Ostrý Grúň.
6. Úhrada faktúry č. 1251/2013 v čiastke 2980 EUR a faktúry č.
1257/2013 v čiastke 1422 EUR na Opravy miestnych komunikácií
v zastavanej časti obce – uvedené v liste od obce Ostrý Grúň.
Ide o úpravu cesty na cintorín a k ihrisku.
Podľa § 2-4c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prešlo na obec
Ostrý Grúň miestne komunikácie. Nie všetky však majú vysporiadané
pozemky. Tzn. majiteľom miestnej komunikácie je obec Ostrý Grúň, ale
pozemky vlastnia väčšinou neznámi vlastníci, resp. známi vlastníci
bez prededenia v správe SPF. V ustanovení §4 je zriadený zákonný
právny titul vlastníka komunikácie k užívaniu pozemku pod ňou, že ak
vlastník stavby nemá ku dňu účinnosti zákona k pozemku pod stavbou
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou
právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
Na základe uvedeného si ja osobne nemyslím, že je správne aby
finančné prostriedky obce boli použité na zveľaďovanie majetku iných
ale na zveľaďovanie svojho majetku. Myslím si, že je to v súlade
s pravidlami účtovania a hospodárneho nakladania s finančnými
prostriedkami obce. Pokiaľ budú občania požadovať zhodnotenie svojho
majetku z finančných prostriedkov obce, tak ja osobne budem proti.
V prvom prípade sa dostane sanitka až na plochu ihriska, v druhom
prípade ide o prístup na starý cintorín mám za to, že ide o verejný
záujem.
7.

Interpelácia poslancov

8.

Interpelácie občanov







Interpelácia pani Vincovej na opravu výpustu v časti obce Dolné
dvory, oproti ich rodinnému domu. Zástupca starostky p. Seget
oznámil, že opravu tohto výpustu nemáme narozpočtovanú tohto
roku. Keď sa vráti pani starostka, tak sa pokúsia nájsť
financie na opravu.
Interpelácia pani Roškovej na veľký výtlk medzi mostom
v Dolných dvoroch a štátnou cestou pri rodinnom dome p. Milana
Píša. Zástupca starostky p. Seget ubezpečil p. Roškovú, že
v stredu sa výtlk vyspraví asfaltovou drťou.
Interpelácia pani Vincovej a Roškovej ohľadom skládky drevnej
štiepky na asfaltovej ploche v Dolných dvoroch oproti novej
ulici. Zástupca starostky p. Seget oznámil, že vyzve listom





majiteľa skládky na predloženie povolenia na skládku drevnej
štiepky na určenom mieste.
Interpelácia pána Adamova o nastavení obecného rozhlasu. Síce
sa to po poslednom nastavení zlepšilo, stále to nie je dobre
počuť. Zástupca starostky p. Seget navrhol posledné možné
riešenie: presun rozhlasu z vŕšku pri dom p. Adamova.
V rámci diskusie s občanmi vystúpil aj p. Lamprecht, ktorému
nestačili odpovede p. Segeta v rokovaní zastupiteľstva. Domáhal
sa odpovedí na všetky otázky, ktoré dal do rokovania
a nesúhlasil s odpoveďami p. Segeta. Nakoľko p. Lamprecht
nijako neinterpeloval zastupiteľstvo, diskusia pokračovala vo
vymieňaní si názorov na problematiku o multifunkčnom ihrisku
a oknách v MŠ medzi p. Lamprechtom, p. Segetom a p. Adamovou.

9. Záver

Na záver p. Seget pozval prítomných na oslavu SNP v obci dňa 29.
augusta o 17:00 hod. do kultúrneho domu, kde sa budú premietať
rozprávky a film s vojnovou tematikou a poďakoval prítomným za účasť
na zastupiteľstve.

Zástupca starostky obce:
Mgr. Miroslav Seget

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Lívia Adamová

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

Mária Šurianska

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

