zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 30.06.2015

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 Mgr. Július Remenár sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
Kontrola plnenia uznesení
Správa hlavného kontrolóra
Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2014
Návrh na pouţitie finančných prostriedkov v sume 5 699,50 € z rezervného
fondu na výdaj kapitálových výdavkov na kúpu traktora a úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Návrh na poverenie starostky obce na podpísanie akýchkoľvek právnych
úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce
pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete národnou agentúrou pre
sieťové a elektronické sluţby
Návrh na schválenie vstupu za člena OZ Pohronská cesta a poverenia
starostky k podpísaniu prihlášky za člena
Návrh na schválenie podpísania zmluvy pre COOP Jednota Ţarnovica pre účely
vydania stavebného povolenia
Vyhodnotenie OVS č. 1/2015 a č. 2/2015 na podanie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľností majetku
obce
Návrh na schválenie kúpi traktora
Informácia o nových ţiadostiach o odpredaj pozemkov (Mjartan, Bielik, Eco
Základy, Jánoš, Luptáková)
Rôzne
Interpelácie 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.
Poslankyňa J. Bulíková ţiadala, aby sa vypustil bod č. 5. Návrh na schválenie
záverečného účtu za rok 2014 a prečo nebol ešte vykonaný audit.
Hlavná kontrolórka jej vysvetlila, ţe podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve
Záverečný účet za predchádzajúci rok sa musí schváliť do 30.06. nasledujúceho
roka a audit sa má vykonať do konca kalendárneho
roka za predchádzajúce
obdobie t.j. za r.2014.
Audit nebol zatiaľ vykonaný z dôvodu prebiehajúcej

kontroly z NKÚ. K vykonaniu audítorskej kontrole sú potrebné na predloţenie
originály dokumentov , ktoré nie sú k dispozícií na obecnom úrade.
Pozmeňovací návrh č. 2/2015 – vypustenie bodu č. 5. z programu OZ
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Pozmeňovací návrh č. 2/2015 – vypustenie bodu č. 5. z programu obecného
zastupiteľstva.
Hlasovali:

za
...1...
proti
...3...
zdržal sa
...0...
Za vypustenie bodu č.5 hlasovala p. Bulíková
Proti vypusteniu bodu č.5 hlasovali p. Seget K. , Seget M. , Baláž J.
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...3...
...0...
...1...

Zdržala sa p. Bulíková

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
komisie, kontrola uznesení

zápisnice,

voľba

návrhovej

Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová , za overovateľov
zápisnice boli určení Karol Seget a Jozef Baláţ a za návrhovú komisiu boli
určení Mgr. Miroslav Seget a Jana Bulíková.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zapisovateľku, overovateľov
zápisnice a návrhovú komisiu.
Uznesenie č. 32/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje návrh na
Zapisovateľa Ing. Hanu Šimpachovú, overovateľov zápisnice p.K.Seget , J. Baláţ
a návrhovú komisiu Mgr. M.Seget a J. Bulíková.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka oboznámila prítomných s plnením jednotlivých uznesení.
Kontrola plnenia uznesení tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice
Uznesenie č. 33/2015
Obecne zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

4. Správa hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce predniesla prítomným odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2014 s výrokom
„súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad“.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2014 tvorí
prílohu č. 2 tejto zápisnice
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok
2014
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

...3...
...0...
...1...

Zdržala sa J.Bulíková.

5. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2014
Poslancom bol predloţený návrh záverečného účtu za rok 2014.
Poslankyňa J. Bulíková upozornila, ţe v návrhu záverečného účtu boli nesprávne
uvedené čísla rozpočtových opatrení a číslo uznesenia, ktoré neboli v súlade
s číslami
zapísanými
v zápisniciach
a uverejnenými
na
webovej
stránke
a ţiadala o doplnenie textu k uzneseniu č. 51/2013 zo dňa 3.12.2013 v ktorom
bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 10 000,00€ v rámci
schváleného rozpočtu.
/zvýraznenie textu bolo doplnené do záverečného účtu/
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prebytok rozpočtu v sume 1 987,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v znení
neskorších
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky z daru v sume 2 067,62 EUR.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)
citovaného zákona,
z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od firmy SOITRON,
s.r.o. podľa ustanovenia
§ 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 2 067,62 EUR
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a
5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zostatok
finančných operácií v sume 5 710,34 EUR, po vykrytí upraveného
schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 79,64 EUR, navrhujeme použiť
na:

-

tvorbu rezervného fondu

5 630,70 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2014 vo výške 5 630,70 EUR. , ktorá bude navýšená o 68,80 EUR, z dôvodu
chýb, keď boli zabudnuté položky rozpočtovej klasifikácie pri príjmoch (VBÚ č.
107/2014).
Spolu má byť tvorba rezervného fondu vo výške 5 699,50 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 5 699,50 EUR.
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

6. Návrh na použitie finančných prostriedkov v sume 5 699,50 €
z rezervného fondu na výdaj kapitálových výdavkov na kúpu traktora
a úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Starostka obce predniesla prítomným návrh na pouţitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu na kúpu traktora vo výške 5 699,50 €.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Pouţitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na kúpu traktora vo výške
5699,50€
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

7. Návrh na poverenie starostky obce na podpísanie akýchkoľvek právnych
úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce
pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete národnou agentúrou
pre sieťové a elektronické služby
Starostka obce predniesla prítomným návrh na vybudovanie optickej siete
národnou agentúrou pre sieťové a elektronické sluţby (NASES), ktorá by viedla
po hlavnej trase v jednotlivých obciach a bez súhlasu obcí to nebude moţné
vybudovať.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a poveruje
Štatutárneho zástupcu obce na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre
účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pre realizácii
vybudovania pasívnej optickej siete národnou agentúrou pre sieťové
a elektronické sluţby.
Uznesenie tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

8. Návrh na schválenie vstupu za člena OZ Pohronská cesta a poverenia
starostky k podpísaniu prihlášky za člena

Starostka obce vysvetlila prítomným fungovanie a spoluprácu OZ Pohronská
cesta, ktoré je dôleţité hlavne pre menšie obce na ľahšie získanie finančných
prostriedkov z Eurofondov. Toto zdruţenie zoskupuje menšie obce, ktoré si
určia svoje priority, t.z., čo by chceli v obci vybudovať a následne, keď
vyjde na tú oblasť výzva, obec sa na tú výzvu zapojí cez OZ. Pre obec Ostrý
Grúň je prioritou sociálna sluţba. Členstvo v OZ Pohronská cesta bude
bezplatné.
Hlavná kontrolórka obce sa informovala, ako sa budú rozdeľovať uţ získané
finančné prostriedky.
Starostka jej odpovedala, ţe tieto fin. prostriedky bude rozdeľovať zvolený
výbor OZ.
Prihláška s uznesením tvorí prílohu č.4, tejto zápisnice
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Členstvo obce Ostrý Grúň v OZ Pohronská cesta a poveruje starostku
k podpísaniu prihlášky za člena
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

9. Návrh na schválenie podpísania zmluvy pre COOP Jednota Žarnovica
pre účely vydania stavebného povolenia
Starostka predloţila návrh nájomnej zmluvy na nájom pozemku za účelom podania
SP na výstavbu rampy – bezbariérového prístupu do predajne COOP Jednota Ostrý
Grúň
Nájomná zmluva bude po podpise zverejnená na web stránke obce.
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Podpísanie zmluvy pre COOP Jednota Ţarnovica pre účely vydania stavebného
povolenia
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

10. Vyhodnotenie OVS č. 1/2015 a č. 2/2015 na podanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva nehnuteľností
majetku obce
Starostka obce informovala prítomných o záujemcoch a ich návrhoch ako aj
o výsledkoch OVS č. 1/2015 a č. 2/2015 .
Ako vyhlasovateľ súťaţe si podľa článku III.bod.4 vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predloţené návrhy, a zrušiť súťaţ.
Dôvodom , prečo chce OVS zrušiť a tieto pozemky zatiaľ nepredať , vyšlo nové
metodické usmernenie
z obvodného úradu , ktorý urobil aj školenie pre
starostov kde sú určené postupy za akých je moţné zavkladovať pozemky,
potrebné podklady nám neboli do dnešného dňa doručené, poukázala na vyhlásený
zámer – OVS č. 1/2015 postaviť na určených pozemkoch radovú výstavbu ,a s
ďalším poukazom na prebiehajúcu kontrolu s NKÚ .
Poslankyňa Bulíková súhlasila s predajom pozemkov a poznamenala, ţe TTP by sa
mali zmeniť na stavebné pozemky.

Hlavná kontrolórka poznamenala, ţe OVS č. 1/2015 nebola správne štylizovaná,
nakoľko cez jeden pozemok prechádza vodovod, ktorý nie je nikde zaznačený,
navrhla túto skutočnosť uviesť v ďalšej OVS.
Poslanec M. Seget navrhol pozastaviť a zrušiť OVS, zamerať vodovod a aţ potom
tieto pozemky predávať. Tieţ odporučil predávať ich aţ po kontrole NKÚ.
Zápisnica s vyhodnotenou súťaţou č.1/2015 a č.2/2015 tvorí prílohu č.5 tejto
zápisnice .
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Vyhodnotenie OVS č. 1 a 2/2015
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
zrušenie OVS č. 1 a 2/2015 starostkou obce
Hlasovali:

za
...3...
proti
...1...
zdržal sa
...0...
Proti hlasovala p. Bulíková
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo zastavuje
Predaj a prevod majetku obce aţ do úplného ukončenia kontroly NKÚ
Hlasovali:

za
...1...
proti
...0...
zdržal sa
...3...
Za hlasoval Mgr. M.Seget
Uznesenie nebolo schválené.
Starostka obce predloţila OZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2015.
Na
základe
predloţeného
rozpočtového
opatrenia
č.
2/2015
a predchádzajúceho odsúhlasenia úhrady kapitálových výdavkov z rezervného
fondu sa rozpočet mení nasledovne: povolené prekročenie finančných operácií
a povolené prekročenie výdavkov, a to:
zvýšenie finančných operácií na podpoloţke rozpočtu 454001, kód zdroja 46
v celkovej sume 5 699,50€ a zvýšenie výdavkov na oddiely 04.5.1 (cestná
doprava), podpoloţke rozpočtu 714004(nákup dopravných prostriedkov všetkých
druhov – nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných
pracovných strojov, traktorov), kód zdroja 46 v sume 5 699,50 €.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Hlasovali:

za
proti
zdržal sa

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

11. Návrh na schválenie kúpy traktora
Starostka obce predniesla prítomným potrebu kúpi traktora pre obec.

OZ poverilo starostku, aby vykonala prieskum trhu, a na najbliţšie OZ oznámila
výsledok prieskumu a spôsob financovania.

12. Informácia o nových žiadostiach o odpredaj pozemkov (Mjartan,
Bielik, Eco Základy, Jánoš, Luptáková)
Starostka obce prečítala prítomným ţiadosti od:
-

-

-

-

p. Michala Bielika – ţiada o odkúpenie pozemku ako priľahlej časti –
odporúča sa najskôr si vysporiadať pozemky pod domom, urobiť znalecký
posudok na pozemok(geometrický plán uţ má vystavený)- táto ţiadosť sa
presúva do ďalšieho zastupiteľstva.
Firmy Eco základy, M. Briestenský – ţiada o odkúpenie pozemkov parc. CKN
č. výmere 6550 a 2000m2. Starostka navrhla celý pozemok rozparcelovať.
Starostka ďalej upozornila na skutočnosť, ţe spomínaná firma bola
zapísaná v Obchodnom registri 13.06.2015 a ţiadosť od nej prišla uţ
8.6.2015.
p. Mjartana – ţiada o odkúpenie priľahlého pozemku – starostka prítomným
vysvetlila, prečo to nie je priľahlý pozemok. Poslankyňa Bulíková
navrhla tento pozemok odčleniť???
p. Jánoš a p. Luptáková – ţiadali o predaj pozemku, ku ktorému si dali
vypracovať geometrický plán, znalecký posudok zatiaľ nebol vypracovaný.

13. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných o svojej činnosti a činnosti obecného
úradu za mesiace apríl, máj, jún.
Poďakovala poslancom a ostatným, ktorí pomáhali pri organizovaní akcie
Majstrovstvá v kosení ručnou kosou 2015.
Starostka sa slovne nezhodla s p. Bulíkovou, čo zapríčinilo obojstrannú
konfrontáciu názorov.

14. Interpelácie občanov







p. Stanislav Repiský – vyjadril nespokojnosť na tým, ţe je mu
zvláštne, ţe všetky pozemky patria obci, keď vie, ţe to patrilo
niekomu inému – starostka mu odpovedala, ţe tie pozemky boli
vyvlastnené ešte v 70 rokoch.
p. Michalová – vysvetlila, prečo Vtáčnik nemohol účinkovať na
Majstrovstvách v kosení ručnou kosou a ţe sa chystá na vystúpenie
do Kališťa.
p. Bielik – nebol spokojný, ţe sa zasadnutie OZ nevyhlásilo, či
by nebolo moţné kupovať si lístky na komunálny odpad, nakoľko ich
toľko nevyuţije a nepáči sa mu, ţe deti navštevujúce ZŠ v inej
obci, musia moknúť, pretoţe v Dolných dvoroch nie sú vybudované
zastávky a celkove, ţe obec na Dolné dvory zabúda
starostka vysvetlila, ţe riadne OZ bolo zrušené a termín
mimoriadneho zastupiteľstva bol zverejnený na stránke obce a na
verejnej tabuli , štítky na komunálny odpad sa podľa potreby
predávať nebudú, nakoľko to zvádza k čiernym skládkam a od
1.1.2016 za separovaný odpad budú platiť organizácie obciam,
takţe by malo byť v záujme občanov čo najviac separovať odpad- za
čo budeme dostávať financie, doteraz sme za separáciu platili,
.zastávky v Dolných dvoroch sa uţ riešili – p. Vinca dal



vypracovať projekt, ale nakoľko tam nebola vôľa občanov vypustiť
časť zo svojho pozemku, tento projekt sa neuskutočnil. Starostka
si nemyslí, ţe sa na občanov v Dolných dvoroch zabúda – obec sa
stará o pomník – kosí sa, upravuje, robila sa tam rekonštrukcia
mostov, kanalizácie, náter zábradlí na mostoch, vybudovanie
protipovodňového kanála na stavebných pozemkoch, udrţiavanie
miestnej komunikácie, dováţa sa strava pre dôchodcov...
Na vybudovanie autobusovej zastávky nebola moţnosť dohody na
určenie umiestnenia zastávky

15. Interpelácie poslancov
Poslankyňa Bulíková upozornila na nepokosenú štreku k Novákovcom oproti
studničke.
Starostka – cesta je pokosená a vypilovalo sa na jar kry. Pri čistení
cesty sa opäť zhodnotí vypílenie.
16. Záver
Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Karol Seget

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

Jozef Baláž

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

