zo zasadnutia

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 18.03.2015

Grúni,

Prítomní: p. Karol Seget, Mgr. Miroslav Seget, Jozef Baláž, Mgr.
Július Remenár, Jana Bulíková, Ing.Elena Ďurovičová.
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, t.z., že obecné zastupiteľstvo bolo
uznášania schopné.

Program rokovania:
1.Otvorenie, schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.Kontrola uznesení
4.Návrh VZN 1/2015 na schválenie použitia finančných prostriedkov na MŠ
v Ostrom Grúni a dôvodová správa k VZN č. 1/2015
5.Návrh na použitie schváleného úveru na kapitálový výdavok vo výške
2 364,00 € na do vybavenie viacúčelového ihriska /volejbal, nohejbal
a tenisové príslušenstvo/
6.Úprava rozpočtu opatrenie č. 1/2015
7.Návrh na obchodnú verejnú súťaž č. 1/2015 na podanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľností
majetku obce
8.Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pre účel vydania SP pre stavebníka Ľ. Maslenová a J. Ludvig
9.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre SD COOP Jednota pre predajňu
v Ostrom Grúni
10.Návrh na zabezpečenie motorového vozidla pre obec
11.Rôzne – žiadosť ZŠ s MŠ Župkov, žiadosť na odkúpenie pozemku, plán
kontrol hlavného kontrolóra
12.Interpelácia poslancov
13.Interpelácie občanov
14.Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
Na začiatku obecného zastupiteľstva sa poslankyňa J. Bulíková spýtala, či
môže byť OZ nahrávané na mobil. Ostatní prítomní s tým súhlasili.

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.
Poslanec J. Remenár navrhol, aby sa OZ odložilo na neskorší dátum,
nakoľko bol neskoro zverejnený program OZ a materiály k zastupiteľstvu mu
neboli poskytnuté ani zverejnené včas (najmenej 3 kalendárne dni pred

zastupiteľstvom). Ďalej podotkol, že na túto skutočnosť už upozorňoval na
OZ v decembri.
Starostka mu oponovala, že podľa zákona tri dni pred zasadnutím, nie
3 x 24 hod. Ďalej ho informovala, že niektoré materiály, vzhľadom na ich
veľký rozsah (stavebné povolenie), sa posielať elektronicky nedajú.
P. Remenár jej odpovedal, že ho v takomto prípade treba zavolať a on
si to príde pozrieť na obecný úrad.
P. Bulíková upozornila prítomných na Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Ostrom Grúni na § 6 ods. 1 – „Materiály, určené na
zasadnutie OcZ, sa vypracúvajú vecne a v dostatočnom časovom predstihu tak,
aby boli doručené poslancom najmenej tri kalendárne dni pred termínom
zasadnutia OcZ. Materiály sa doručujú vo forme podľa § 5 odseku 3 uložením
do poštových schránok poslancov. V mimoriadnych prípadoch (napr. porucha na
počítači) poslanec môže požiadať o písomné materiály, ktoré po odsúhlasení
starostom mu budú doručené do poštovej schránky v lehote, uvedenej v prvej
vete tohto odseku.“ P. Bulíková tiež nesúhlasí, aby sa OZ dnes konalo,
z týchto dôvodov.
P. M. Seget pripomenul, že pozvánky a materiál na OZ, sa doručovať
priamo do schránok nebudú, že sa dohodli na prvom OZ, že sa to bude
posielať e-mailom.
P. Remenár súhlasil s tým, aby sa pozvánky a materiál na OZ, posielal
e-mailovou poštou.
P. M. Seget navrhol prítomným, ak nejaký bod z programu nemajú
poslanci naštudované, nemusí sa to na tomto zastupiteľstve preberať. Tiež
navrhol , že keď trvajú na tom tak , môžeme počkať tri hodiny, zatiaľ si
môžu preštudovať výkresy.
Poslanci žiadali od starostky dôvodové správy ku každému bodu
programu, starostka ich informovala, že nie na každý bod programu sa
dôvodová správa dá napísať.
Hlavná kontrolórka obce upozornila na zákon č. 369/1990 Zb. § 12
ods.4,
v ktorom
sa
píše
–
„Návrh
programu
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.“, čo bolo podľa nej splnené, len mala
výhrady k umiestneniu programu, ktorý sa nachádzal nie na úradnej tabuli,
ale na vchodových dverách obecného úradu.
Starostka jej vysvetlila, že sa program OZ dáva na dvere obecného
úradu z dôvodu, aby si to všimli viacerí občania. Ubezpečila ju, že odteraz
sa program bude dávať aj do úradnej tabule.
Starostka prítomným ešte vysvetlila, že z dôvodu riešenia veľkého
množstva rôznych podaní sa brzdí ostatná práca. Na dnešné zastupiteľstvo
prišli občania , ktorých sa týkajú body programu, takže sa zbytočne
predlžujú lehoty účinnosti a právoplatnosti. Úlohou zastupiteľstva je
riešiť aktuálne požiadavky , buď sa spoločne na riadení a rozvoji dohodneme
alebo je to o zámernom marení návrhov a riešenie nepodstatných podnetov.
P. Seget M. navrhol hlasovať o programe.
Hlasovanie: za schválenie programu bol 1 poslanec, proti 4 poslanci.
Program nebol schválený.
P. M. Seget oznámil, že ďalšie plánované zastupiteľstvo bude až
v júni.
P. Bulíková navrhla zvolať mimoriadne OZ.
P. K. Seget navrhol odložiť OZ o týždeň.
Poslanci sa dohodli na mimoriadnom OZ, ktoré sa bude
25.3.2015 o 15,00hod.
Starosta musí zvolať mimoriadne zastupiteľstvo do 15 dní.

konať

v stredu

Starostka obce informovala prítomných o ocenení od Ministra obrany
SR, ktorý udelil Obci Ostrý Grúň Pamätnú medailu k 70. výročiu SNP
a ukončenia druhej svetovej vojny, ktoré bola prevziať v múzeu SNP
v Banskej Bystrici.

Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.
Starostka obce:
Bc. Jana Angletová
....................

