Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni, konaného dňa 15.12.2014
Prítomní: 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 5 prítomní čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že
bolo uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Oznámenie starostky obce o menovaní zástupcu starostky
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 a č. 10/2014
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015
15. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015
16. Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2015
17. Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
18. Návrh na schválenie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a firmou Rail
Ways, s.r.o.
19. Návrh na schválenie komunitného plánu obce Ostrý Grúň
20. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Ostrý Grúň na roky 2014 – 2020
21. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň, DHZ, Jednotu dôchodcov a
SPB
22. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ Župkov
23. Návrh na zámer bytovej výstavby nájomných bytov v obce Ostrý Grúň
24. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nas.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nebytové priestory v MŠ
25. Interpelácie poslancov
26. Interpelácie občanov
27. Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, Bc Jana Angletová.
V úvode privítala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce
a podpredsedníčku volebnej komisie a ostatných prítomných.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je uvedený v úvode od
bodu č.1 po bod č.6.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová , za overovateľov zápisnice boli určení Mgr.
Miroslav Seget, Karol Seget a Anna Šopová, do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Miroslav Seget
a p. Karol Seget
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zapisovateľku, overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zapisovateľa a overovateľov zápisnice, podľa predloženého návrhu
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Podpredseda miestnej volebnej komisie Anna Šopová oznámila prítomným výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce, v ktorých podľa zápisnice volebnej komisie pokračuje v novom volebnom období
2015-2017 staronová starostka obce Bc. Jana Angletová s počtom platných hlasov 142, novozvolení
poslanci OZ: Karol Seget s počtom hlasov 199, Jozef Baláž s počtom hlasov 165, Mgr. Miroslav Seget
s počtom hlasov 133, Mgr. Július Remenár s počtom hlasov 109, Jana Bulíková s počtom hlasov 105./
zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice/
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Bc. Jana Angletová – staronová starostka obce zložila sľub starostu obce, svojím podpisom na osvedčenie
o zvolení za starostku obce prevzala insígnie obce a prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutie OZ.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starostka obce prečítala sľub za poslancov, ktorí svojím popisom potvrdili sa ujali funkcie poslancov
obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci OZ: Karol Seget, Jozef Baláž, Mgr. Miroslav Seget, Mgr. Július Remenár, Jana
Bulíková
6.Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolené starostka predniesla svoj prejav, v ktorom sa poďakovala predchádzajúcemu zastupiteľstvo
za činnosť./list k poslancom končiacich predchádzajúce volebné obdobie tvorí prílohu tejto zápisnice/

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb., § 12, odst. l. Obecné
zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých boli 5 prítomní čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že
bolo uznášania schopné.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo:
A. Berie na vedomie
1.výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. Konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Bc. Angletová Jana, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
2.zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Karol Seget
Jozef Baláž
Miroslav Seget,Mgr.
Július Remenár, Mgr.
Jana Bulíková
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa

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

Program rokovania:
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Oznámenie starostky obce o menovaní zástupcu starostky
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 a č. 10/2014
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015
15. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015
16. Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2015
17. Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
18. Návrh na schválenie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a firmou Rail
Ways, s.r.o.
19. Návrh na schválenie komunitného plánu obce Ostrý Grúň
20. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Ostrý Grúň na roky 2014 – 2020
21. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň, DHZ, Jednotu dôchodcov a

SPB
22. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ Župkov
23. Návrh na zámer bytovej výstavby nájomných bytov v obce Ostrý Grúň
24. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nas.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nebytové priestory v MŠ
25. Interpelácie poslancov
26. Interpelácie občanov
27. Záver
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.38/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predložený návrh na program vedenia ustanovujúceho rokovania s prijatím námietky od poslanca
J.Remenára na bod
č.20 Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrý Grúň na roky 2014 –
2020, na vylúčenie z programu a následne prerokované
na najbližšom zastupiteľstve.
Námietka bola vznesená od poslankyne J.Bulíkovej na bod č. Návrh na schválenie komunitného plánu
obce Ostrý Grúň, s presunutím do ďalšieho rokovania OZ.
Dôvodom ich námietok bolo nedostatok času na preštudovanie predloženého materiálu.
J.Remenár –PHSR je 200 stranový dokument, ktorý nemal čas preštudovať. Navrhol aby sa materiály
zasielali skôr .
J.Bulíková – nemala čas preštudovať predložený materiál.
J.Angletová- vysvetlila, PHSR je dvesto stranový dokument , strategický dokument, ktorý vznikol a bol
tvorený na základe prieskumu občanov a to formou dotazníkov a webovej stránky obce a to isté platí pre
komunitný plán obce.
K predloženým dokumentom sa vyjadrovalo a pripomienkovalo predchádzajúce zastupiteľstvo. Konečná
finálna verzia je schvaľovaná OZ.
Materiál na prerokovanie OZ je predkladané a zverejnené tri dni pred konaným
plánovaným zastupiteľstvom. Strategické dokumenty boli zverejnené 6 dní pred. Tieto dokumenty nie sú
nemenné, to znamená, že máme plán rozvoja kedy jeho priority menia poradie.
E.Ďurovičová – pripomenula, že je potrebné tieto dokumenty schváliť pre podklady k žiadostiam pri
uchádzaní sa finančných dotácií na rozvoj obce.
Program bol schválený v nasledovnej podobe:
Program rokovania:
7. Otvorenie zasadnutia
8. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
9. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného starostu obce, prevzatie
insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Oznámenie starostky obce o menovaní zástupcu starostky
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
12. Určenie platu starostu obce
13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 a č. 10/2014
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015
15. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015
16. Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2015
17. Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
18. Návrh na schválenie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a firmou Rail
Ways, s.r.o.
19. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň, DHZ, Jednotu dôchodcov a
SPB
20. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ Župkov
21. Návrh na zámer bytovej výstavby nájomných bytov v obce Ostrý Grúň
22. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nas.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na nebytové priestory v MŠ
23. Interpelácie poslancov
24. Interpelácie občanov
25. Záver
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...3...
proti
...2...
zdržal sa
...0...
Proti boli dvaja poslanci: Mgr. Miroslav Seget a Jozef Baláž
6. Voľba návrhovej komisie
Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
predložený návrh na voľbu návrhovej komisie
Návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Miroslav Seget a p. Karol Seget
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa

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

7. Oznámenie starostky obce o menovaní zástupcu starostky
Starostka obce za zástupcu starostky obce menovala Mgr. Miroslava Segeta.
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Zástupcu starostky Mgr. Miroslava Segeta.
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti

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

zdržal sa

...0...

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka obce predniesla návrh na poverenie poslanca viesť zastupiteľstvo v prípadoch §12 ods. 2 zákona
č. 369/1990 p. Karola Segeta.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca obecného zastupiteľstva p. Karola Segeta zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa

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

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov
a členov
Mgr. Miroslav Seget predniesol návrh na zriadenie komisií, navrhol dve komisie , dané zo zákona.
Priestupkovú komisiu – predseda komisie Mgr. Július Remenár, členovia komisie p. Karol Seget, Jozef
Baláž
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda komisie Karol Seget, Jana Bulíková, Mgr. Miroslav
Seget
J.Angletová – vysvetlila, v minulosti práca komisií sa neosvedčila, komisie nepracovali činnosť vykázala
komisia finančná 2x, športová 1x, školská 2x, rozhodujúce je rozhodnutie OZ, komisie sú poradný orgán.
Týmto meníme štatút obce Ostrý G , § 20 odst.4 na nasledovné znenie:
Obec Ostrý Grúň má vytvorené stále komisie: priestupková komisia a komisia na ochranu verejného
záujmu.
Uznesenie č. 42/2014

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
1. Zriaďuje dve komisie obecného zastupiteľstva, a to:
- Priestupkovú komisiu
- Komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Volí
- do priestupkovej komisie: predsedu komisie Karola Segeta, členov komisie Janu
Bulíkovú a Mgr. Miroslava Segeta
- do komisie na ochranu verejného záujmu: predsedu komisie Mgr. Júliusa Remenára,
členov komisie Jozefa Baláža a Karola Segeta
Mení štatút obce Ostrý Grúň, § 20 ods. 4 na nasledovné znenie:
Obec Ostrý Grúň má vytvorené stále komisie: priestupková komisia a komisia na ochranu
verejného záujmu.
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa

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

12. Určenie platu starostky
Zástupca starostky Mgr. M. Seget navrhol zvýšenie základného platu starostky obce o 20%, s čím
poslanci Mgr. J. Remenár a J. Bulíková nesúhlasili a navrhovali len 10%-né navýšenie.
Mgr. Seget Miroslav- plat starostke sa nezvyšoval za celé predchádzajúce obdobie. Má základný plat zo
zákona.
J.Remenár – nemyslím si , že by si mala mať vyšší plat, treba niečo dokázať a potom sa uvidí .
J. Bulíková- práca starostu by nemala byť hodnotená mzdou
J.Angletová- základný plat v čistom pri nástupe som mala 980,63€ .
Na vysvetlenie, pri prevzatí funkcie dlh obce 130tis.€, zníženie zadlženia obce o 50%, vybudovanie
viacúčelového ihriska z vlastných zdrojov, modernizácia MŠ, cintorína, cyklotrasy atď.
To sú výsledky, ktoré sú viditeľné, okrem iného. Ako ináč treba hodnotiť prácu starostu , keď nie
finančne?
Uznesenie č. 43/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stanovenie platu starostky obce na volebné obdobie
s účinnosťou od 1.12.2014 podľa zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, pričom stanovuje:
plat podľa § 3 zákona, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci rok vo výške 824 € a násobku podľa § 4 ods. 1, ktorý je stanovený pre obce
s počtom obyvateľov od 501 do 1 000 vo výške 1,65. Plat starostky je podľa uvedeného výpočtu
vo výške 1359,60 €. Obecné zastupiteľstvo tento plat zvyšuje o 20%, čo predstavuje celkový plat
vo výške 1631,52 €. Podľa § 3 ods. 1 sa plat zaokrúhľuje nahor, t.j. na sumu 1632 €. Obecné
zastupiteľstvo plat starostky obce opätovne raz ročne prerokuje.

Plat starostky obce navýšený o 20% základného platu s účinnosťou od 1.12.2014.
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...3...
proti
...2...
zdržal sa
...0...
Proti boli dvaja poslanci J.Remenár, J. Bulíková
13. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 a č. 10/2014
Zapisovateľka obce prečítala prítomným zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014, ktorý sa
týkal presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky, v celkovej sume 5 525,00 €. Rozpočtové opatrenie č. 9/2014 je zverejnené
v prílohe zápisnice.
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014.
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Zapisovateľka obce prečítala prítomným návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2014,
ktorý sa týkal povoleného prekročenia výdavkov pre dosiahnutí vyšších príjmov, v celkovej sume 12
768,00 €. Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 je zverejnené v prílohe zápisnice.

Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2014.
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015
Hlavná kontrolórka obce Ing. E. Ďurovičová predniesla prítomným svoje stanovisko k rozpočtu na rok
2015, ktorý odporučila schváliť.
Písomné stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2015
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
15. Návrh na schválenie finančného rozpočtu na rok 2015
Prítomným poslancom bol predložený návrh na finančný rozpočet na rok 2015, 2016 a 2017. Na
požiadanie poslancov, p. J. Remenára a p. J. Bulíkovej, boli vysvetlené niektoré podpoložky rozpočtu
a ich finančné zmeny.
Celkový finančný rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový, z toho bežný rozpočet na rok 2015
bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako schodkový a rozpočet
finančných operácií na rok 2015 bol zostavený ako schodkový./ finančný rozpočet tvorí prílohu tejto
zápisnice v písomnej forme/
Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Finančný rozpočet na rok 2015,
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Finančný rozpočet na roky 2016 a 2017,
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Uplatňovanie programového rozpočtu na rok 2015
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

16. Návrh na VZN o miestnych daniach na rok 2015
Starostka obce predniesla prítomným návrh VZN o miestnych daniach na rok 2015. Zástupca starostky
Mgr. M. Seget navrhol zrušenie poplatku dane za psa.
Uznesenie č. 48/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach na rok 2015
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...4...
proti
...1...
zdržal sa
...0...
M.Seget bol proti, nakoľko nevidí logiku, prečo by sa mali platiť dane za psa a nie napr. aj za mačky
a ostatné zvieratá.
J.Angletová- je dôležitá evidencia psov v obci, pri platbe dane sa majiteľ preukazuje očkovacím
preukazom.
Odchyt psov by musela hradiť obec, ale je možnosť podať sťažnosť na túlavých psov , písomne na obecný
úrad, potom sa bude obec týmto zaoberať , samozrejme sťažovateľ musí preukázať túlavého psa.
Vzn .č.1/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice
17. Návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Starostka obce predniesla prítomným návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015.VZN č. 2/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice/
Uznesenie č. 49/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

18. Návrh na schválenie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a firmou
Rail Ways, s.r.o.
Firma RAIL WAYS,s.r.o. predložila obci Ostrý Grúň návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce parcely KNC č.517/2 o celkovej výmere 187m2, druh
pozemku: Ostatné plochy, v podiele 1/1 k celku podľa LV č. 604, KÚ Ostrý Grúň, Okresný úrad
Žarnovica, Katastrálny odbor.
Jedná sa o pozemok, ktorý prechádza cez súkromné pozemky firmy/ časť obce susedné pozemky Píly
RAIL WAYS, tzv, Kollárikove pozemky pri TU Dopravárik. Zmluvu potrebuje firma pre vydanie
dodatočného stavebného povolenia, legalizáciu stavby.
Návrh:
V zmluve máme výhrady voči čl.II. bod 2.2. kedy lehota na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene je
stanovená do 60dní po vybudovaní stavby- požadujeme zmenu na 60dní po podpísaní zmluvy o zriadení
vecného bremena.
Zmena v čl. III. bod 3.2. ..výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bude určená dohodou
zmluvných strán.
Bol predložený návrh zo strany vedenia obce, aby firma RAIL WAYS podpísala zmluvu s obcou
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na parcele č.517/5 vo vlastníctve obce, cez ktorú
prechádza odvodňovací kanál povrchových vôd .
Ďalšou požiadavkou je sprístupnenie , prechodu cez parcelu obce č. 814/1 do ktorej zasahuje pozemok
firmy, tým je sťažený prechod do suchej skaly, pre obec . Ide nám o zachovanie pôvodnej cesty v šírke
minimálne 3m.
Uznesenie č. 50/2014

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene medzi obcou a firmou Rail Ways, s.r.o. s podmienkami opraviť
zmluvu v uvedených bodoch a to čl. II, bod 2.2. a čl. III.bod 3.2.
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...4...
proti
...1...
zdržal sa
...0...
Angletová: Proti bola p. J.Bulíková, ktorú upozornila starostka na to aby zvážila svoj postoj k obci ,
pretože v tomto prípade je v prvom rade poslankyňa OZ , nie spoločníčka súkromnej firmy , jej vyjadrenia
smerovali v takom slova znení, ja to nikdy nedovolím. Došlo k ostrej výmene aj medzi verejnosťou, kde
mala výhrady voči p.Bulíkovej p. Nováková.
Je v záujme obce aby obidva subjekty t.j. obec kontra firma pestovala korektné vzťahy, aj vzťahy
s okolitými vlastníkmi nehnuteľností.
Obecné zastupiteľstvo týmto poveruje starostku obce
vypracovať dohodu , zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena za odplatu s firmou
RAIL WAYS ako prejav dobrej vôle, pre podpísanie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena na predmetné pozemky do 7 pracovných dní.
Podstatou zmluvy bude 1. umožnenie k prístupu na vykonanie údržby odvodňovacieho kanála umožnenie
prechodu v rozsahu 3m , zachovanie pôvodnej cesty do Suchej skaly.
Zmluva o vecnom bremene medzi obcou a Firmou RAIL WAYS bude podpísaná s pripomienkou, ktorá
sa týka čl.III, Zmena v čl. III. bod 3.2. ..výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bude určená
dohodou zmluvných strán.
Zmena čl.II, bod.....zmluvy o vecnom bremene je stanovená do 60 dní po podpísaní tejto zmluvy
19. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň, DHZ, Jednotu
dôchodcov a SPB
Starostka obce predniesla prítomným doručené žiadosti:
- žiadosť o dotáciu pre TJ Ostrý Grúň, ktorá žiadala dotáciu vo výške 3000,00€. Starostka však odporučila
OZ schváliť dotáciu len do výšky 2500,00€, nakoľko ich bola zaregistrovať ako poberateľov 2% a pri
príjme viac ako 3300,00 € by TJ musela podávať daňové priznanie a zverejniť príjmy vo vestníku, ďalej
upozornila na skutočnosť, že dotácie sú len doplnkovým zdrojom. Požiadala poslanca p. J. Baláža, aby
zabezpečil zvolanie schôdze futbalistov, kde by im vysvetlil situáciu.
- žiadosť o dotáciu pre DHZ Ostrý Grúň vo výške 500,00 €, ktorá by sa mala použiť na činnosť DHZ.
Zástupca starostky odporučil, aby sa DHZ zameriaval viac na deti.
- žiadosti o dotáciu pre JD a SPB vo výške 400,00 € pre každú organizáciu. Nakoľko tieto organizácie
nemajú vlastný účet ani IČO, finančné prostriedky im bude vyplatené na základe predložených účtovných
dokladov (bločky, VPD...)a účtované v účtovníctve obce.
Zástupca starostky Mgr. M. Seget vyzval organizáciu SPB, aby sa viac zapájala do činnosti v spolupráci
s obcou.
Starostka obce navrhla, aby sa p. Márii Michalovej poskytol symbolický poplatok za sprevádzanie
v Pamätnej izbe a pri pomníku.
Je potrebné aby Základné organizácie si v rámci získania financií z obce, určili čerpanie týchto financií,
folklórne súbory sú síce členovia, ale tvoria len malú skupinku z celkového množstva členov, bolo by
vhodné pre jednanie z obcou na čo sa finančné prostriedky použijú, na činnosť organizácií a činnosť
folklórnych súborov .
Uznesenie č. 51/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dotáciu pre TJ Ostrý Grúň vo výške 2500,00 € a dotáciu pre DHZ Ostrý Grúň vo výške 500,00 €.
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...

zdržal sa

...0...

22. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce
záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov
Starostka obce predniesla prítomným žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa
navštevujúce záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov vo výške 37,00 €/na jedno dieťa. Počet detí z
obce Ostrý Grúň, ktoré navštevujú záujmové vzdelávanie v ZŠ a MŠ Župkov je 33. Celková suma
finančných prostriedkov, ktoré by sa poskytli je vo výške 1221,0€. Starostka obce vysvetlila prečo
nemôžeme poskytnúť na tento polrok žiadne finančné prostriedky, pretože všetky financie boli použité na
výstavbu viacúčelového ihriska.
Uznesenie č. 52/2014
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Poskytnutie finančných prostriedkov pre záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ Župkov
Prítomní poslanci
.. 5..
Hlasovali:
za
...5...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
23. Návrh na zámer bytovej výstavby nájomných bytov v obci Ostrý Grúň
Starostka obce informovala prítomných poslancov, že predchádzajúce OZ schválilo pozemok, na ktorom
sa bytová výstavba bude vykonávať – týka sa to pozemku pri MŠ.
Počet nájomných bytov stavaných pomocou ŠFRB môže naša stavať do 10 bytových
jednotiek(vypočítané podľa súčasného počtu obyvateľov v obci), je potrebné vyčleniť pozemok, prenajať
pozemok súkromnej firme, ktorá byty postaví, potom obec tieto byty následne odkúpili po získaní
finančných prostriedkov zo ŠFRB.
V prieskume – boli uskutočnené pracovné stretnutia so stavebnými firmami, z ktoré predchádzajúce OZ
prediskutovalo, FAAC Consulting a firma MIVIS, ktorí si plnia záväzky.
Seget Miroslav sprístupnil prezentáciu a starostka od prezentovala .
Angletová: je potrebné aby sme začali s bytovou výstavbou požiadavky na bytovú výstavbu boli získané
z prieskumu formou dotazníkov a potvrdené sú aj žiadosťami. V priebehu dvoch rokov sa z obce
odsťahovali rodiny aj mladí ľudia do susedných obcí, je preto potrebné aby sme riešili a vytvárali
podmienky pre dopyt po novom bývaní. Vysvetlila , že je potrebné zverejniť zámer prenajať nehnuteľný
majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa/tvorí prílohu tejto zápisnice/firme F.A.A.C. Consulting s.r.o. so
sídlom Janka Silana4, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 446.
Poslankyňa p. J. Bulíková mala námietku proti stavaniu bytov pri MŠ, radšej by ich stavala na inom
pozemku.
Uznesenie č. 53/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámer prenajať nehnuteľnosti vedené na LV č. 1 v prospech obce Ostrý Grúň, k.ú Ostrý Grúň v podiely
1/1 ako parcela CKN č.188/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1397 m2 a parcela CKN č.188/9
zastavané plochy a nádvoria o výmere 300m2 na výstavbu 9 bytových jednotiek spoločnosti
F.A.A.C.Consulting ,s.r.o. so sídlom Janka Silana 4, 010 01 Žilina , IČO: 36 404 446 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ostrý Grúň.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je:
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 1 ako CKN parc.č. 188/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1397
m2 a CKN č.188/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300m2 sú schválené OZ a vedené ako
pozemky na umiestnenie bytového domu .
Obec Ostrý Grúň vzhľadom na záujem občanov chce postaviť bytový dom, ale keďže nemá dostatok
finančných prostriedkov na pre financovanie stavby chce prenajať CKN parc.č.188/8, a 188/9, spoločnosti

F.A.A.C. Consulting , s.r.o. so sídlom Janka Silana 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 404 446 za 1€ počas celej
doby nájmu, ktorá bytový dom postaví, k čomu potrebuje prenajať pozemok počas výstavby tejto stavby
po zrealizovaní stavby bude ukončený nájom na CKN parc.č.188/8 a 188/9, okrem výmery pozemku pod
bytovým domom .Obec Ostrý Grúň požiada ŠFRB o poskytnutie úveru na pre financovanie bytového
domu do konca mesiaca februára 2015.

Dôvod:
Starostka konštatovala, že uznesením č.49/2014 OZ schvaľuje zámer prenajať nehnuteľnosti vedené na
LV č. 1 v prospech obce Ostrý Grúň, k.ú Ostrý Grúň v podiely 1/1 ako parcela CKN č.188/8 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1397 m2 a parcela CKN č.188/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere
300m2 za 1 € počas celej doby nájmu spoločnosti F.A.A.C.Consulting ,s.r.o. so sídlom Janka Silana 4,
010 01 Žilina , IČO: 36 404 446 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Ostrý Grúň.
Prítomní poslanci
Hlasovali:
za
proti
zdržal sa
Proti hlasovala p.Bulíková

.. 5..
...4...
...1...
...0...

24. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nas.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v MŠ
Starostka obce predniesla prítomným poslancom návrh na prenájom priestoru v objekte MŠ . Vchod do
priestorov by bol zo zadnej časti budovy, oddelení od priestorov MŠ aj Školskej jedálne. Z tohto dôvodu
je potrebné vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž na nebytové priestory na parcele č. CKN 188/3 v celkovej
výmere 88,7 m2, ktorá by bola v súlade s Obchodným zákonníkom.

Obec Ostrý Grúň, 966 77 Ostrý Grúň č. 193, IČO: 320901
Zverejnené na internetovej stránke Obce Ostrý Grúň dňa : 30.12.2014
Vyhlasovateľ: Názov: Obec Ostrý Grúň
Sídlo: Ostrý Grúň č. 193, 966 77 Ostrý Grúň
Zastúpený: Bc. Janou Angletovou, starostkou obce
IČO: 00320901
Bankové spojenie: 0200
Číslo účtu: 6720422
(v ďalšom texte len „Obec Ostrý Grúň“ alebo vyhlasovateľ“)
vyhlasuje
v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Ostrý Grúň
a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni
č.50/2014 zo dňa.15.12.2014.
obchodnú verejná súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na prenájom nehnuteľného majetku obce:
- nebytové priestory o celkovej výmere 88,7 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Materskej školy
v v Ostrom Grúni č. s. 187, ktorá je postavená na parcele KNC č. 188/3 – zastavené plochy
a nádvoria o výmere 88,7 m2, zapísaná na LV č. 1 Obce Ostrý Grúň.
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.
Úvodné ustanovenie
Nájom nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením Obecného
zastupiteľstva v Ostrom Grúni č.50/2014 zo dňa 15.12.2014
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
1.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na nájom nehnuteľnosti
a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to :
nebytové priestory o celkovej výmere 88,7 m2, ktoré sa nachádzajú v budove Materskej školy
v Ostrom Grúni č. s. 187, ktorá je postavená na parcele KNC č. 188/3 – zastavené plochy
a nádvoria o výmere 88,7 m2, zapísaná na LV č. 1 Obce Ostrý Grúň.

2. Najefektívnejší podnikateľský zámer.
3. Nájom sa uzatvorí na dobu určitú, a to na dobu štyroch rokov s účinnosťou od 11.02.2015.
4. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľná vec ponúka na nájom je 15,0-€/m2/rok
(v cene nie sú započítané náklady na kúrenie, elektrickú energiu a vodu).
III.

Časový plán súťaže
1. Vyhlásenie súťaže dňa 30.12.2014.
2. Ohliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po telefonickom dohovore so starostkou obce –
Janou Angletovou – č.t. 045/6866114, po zverejnení súťaže.
3. Ukončenie predkladania návrhov do súťaže do 29.01.2015 do 10,00 hod.
4. Vyhodnotenie predložených návrhov uskutoční dňa 03.02.2015 3 – členná komisia schválená
obecným zastupiteľstvom.
Komisia vyhodnotí návrhy hneď po otvorení obálok.
5. Oznámenie vybranej ponuky : do desať dní od vyhodnotenia súťaže.
6. Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 10.02.2015.
IV.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňa 30.12.2014.
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo
súťaže vylúčené.
3. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok verejnej
obchodnej súťaže.
4. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie
návrhov, t.j. do dňa 29.01.2015 do 10,00 hod.
5. Vyhlasovateľ – Obec Ostrý Grúň vyhodnotí predložené návrhy dňa 03.02.2015.
6. Vyhlasovateľ – Obec Ostrý Grúň písomne oznámi navrhovateľom výsledky verejnej obchodnej súťaže
do desať dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie výsledkov súťaže
navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmet nájmu (jej
identifikácia a poradie), predložený návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené pri vyhodnotení
súťaže.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na
vyhlásenie výsledku súťaže.
Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
8. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže.
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý v súťaži
zvíťazil.
V.
Podmienky nájmu
1. Vyhlasovateľ podmieňuje nájom nehnuteľnosti uzavretím nájomnej zmluvy do 10.02.2015.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia.
3. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 47 a zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.
4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na
nájom navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní
a vyhodnotení predložených návrhov.

VI.
Kritéria hodnotenia návrhov
1. Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka a podnikateľský zámer.
2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené
poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované
aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.
3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom viacerými navrhovateľmi za splnenia súťažných
podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti predloženého podnikateľského zámeru pre obec.
4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších
miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.
VII
Podanie návrhu
Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením - textom:
NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PRENÁJOM NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY V OSTROM GRÚNI
Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky)
na adresu: Obecný úrad, 966 77 Ostrý Grúň alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde
poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia
návrhu spolu so svojím podpisom“.
Povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti:
- presné označenie navrhovateľa
(fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno konajúcej
osoby/zástupcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, telefónne číslo
fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo)
- označenie predmetu nájmu
- cenový návrh
- podnikateľský zámer
- záväzok , že prevezme od prenajímateľa nehnuteľnosť tak, ako stojí a leží
- súhlas s podmienkami súťaže
- návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže
vylúčený.
V Ostrom Grúni dňa 30.12.2014
...............................................
Bc. Jana Angletová
starostka obce
Uznesenie č. 54/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nas. Obchodného zákonníka na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v materskej školy
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

25. Interpelácie poslancov
Poslanec p. J. Remenár žiadal o zasielanie materiálov v dostatočnom predstihu aspoň 7 dní dopredu.
Poslanec p. K. Seget upozornil na možnosť, aby si obec podala žiadosť na Lesy SR na opravu ciest.
Starostka obce oboznámila prítomných:
-

-

o žiadosti o odkúpení pozemku od Michala Bielika – nakoľko p. Bielik neposlal aj geometrický plán,
bude vyzvaný na jeho dodanie a doplnenie žiadosti
o žiadosti od p. Žanety Mjartanovej na odkúpenie obecného pozemku na
výstavbu rodinného domu – týka sa to veľkej parcely, s tým, že sa dá
urobiť geometrický plán a náklady na geometrický plán bude znášať
žiadateľ. Rodinná výstavba sa vykoná do 2 rokov.

Poslanci a starostka obce sa dohodli na ďalšom zasadnutí OZ – mimoriadnom dňa 5.1.2015
o 16,00hod.v zasadacej miestnosti obecného úradu, na ktorom sa bude ďalej riešiť bytová výstavba
a organizovanie Pietnych spomienok, ktoré sa budú konať dňa 18.1.2014.
26. Interpelácie občanov
Pani Nováková pripomenula na margo VZN o miestnych daniach poplatok za psa, s poukázaním na
poslankyňu aby jej psy sa voľne nepohybovali po súkromných pozemkoch.
Angletová : súhlasila a pripomenula, že v prvom rade vedenie obce by malo dodržiavať prijaté nariadenia
obce OZ, pre občanov – je potrebné podať písomný podnet vhodné aj s foto túlavého psa a podať do
podateľne Ocú, obec sa bude sťažnosťou zaoberať
Nováková: firma RAIL WAYS zaberá súkromné pozemky a znemožňuje k jej pozemkom prístup
27. Záver
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť na OZ a popriala všetkým pokojné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2015.

Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Miroslav Seget

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

Karol Seget

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

Anna Šopová

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

