zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 22.09.2015

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 Karol Seget sa ospravedlnil.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Schválenie zámeru predaj nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň – Lupták,
Luptáková, Jánoš
5. Oboznámenie o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
6. Správa o následnej finančnej kontrole
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Interpelácie občanov
11. 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 žiadala posunúť body programu a doplniť:
- bod č. 4 – Odvolanie hlavnej kontrolórky obce a vyhlásenie nových volieb
na hlavného kontrolóra obce a
- bod č. 5 – prerokovanie výšky platu starostu obce
Pozmeňovací návrh č. 3/2015 – doplnenie bodu č. 4 a bodu č. 5 do programu OZ
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Pozmeňovací návrh č. 3/2015 – doplnenie bodu č. 4 a bodu č. 5 do programu
obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...3...
proti
...1...
zdržal sa
...0...
Proti hlasoval p. M. Seget

Nový program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie, schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Odvolanie hlavnej kontrolórky obce a vyhlásenie nových volieb na hlavného
kontrolóra
Prerokovanie výšky platu starostu obce
Schválenie zámeru predaj nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň – Lupták,
Luptáková, Jánoš
Oboznámenie o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
Správa o následnej finančnej kontrole
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015
Rôzne
Interpelácie poslancov
Interpelácie občanov
Záver

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová , za overovateľov
zápisnice boli určení Mgr. Miroslav Seget a Jozef Baláž a za návrhovú komisiu
boli určení Mgr. Július Remenár a Jana Bulíková.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zapisovateľku, overovateľov
zápisnice a návrhovú komisiu.
Uznesenie č. 45/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka oboznámila prítomných s plnením jednotlivých uznesení.
Splnené uznesenie č.37/2015, 38/2015, 39/2015, prieskum trhu ohľadom kúpy
traktora do ďalšieho zastupiteľstva

4. Návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky obce a vyhlásenie nových
volieb na hlavného kontrolóra
Poslankyňa J. Bulíková predniesla návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky obce
a vyhlásenie nových volieb na hlavného kontrolóra obce, z dôvodu neuspokojivej
správy z NKÚ, kde bolo uvedené, že vnútorná kontrola je slabá a že sú neskoro
doručované materiály od hlavnej kontrolórky.
Poslanec Mgr. M. Seget oponoval, že aj p. Bulíková urobila to isté a materiál
neskoro doručila a nesúhlasí s jej prednesenou správou, nakoľko kontrolórka
v obci vykonávala kvantum práce aj nad rámec svojho úväzku, vo svojom voľnom
čase. Zároveň žiadal p. Bulíkovú o vysvetlenie, čo je to predbežná, priebežná
a následná finančná kontrola, čo mu odmietla vysvetliť.
Poslanec Mgr. J. Remenár súhlasil s p. Bulíkovou, nakoľko vnútorná kontrola je
slabá podľa správy NKÚ.

Hlavná kontrolórka vysvetlila rozdiel medzi predbežnou, priebežnou a následnou
finančnou kontrolou aj vnútorný kontrolný systém. Ďalej upozornila, že obec
nedostala žiadnu finančnú pokutu.
p. Bulíková – tvrdila, že z NKÚ jej poslali správu o kontrole, kde bolo aj
uvedené, že NKÚ poslalo podnet na finančnú správu.
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh na odvolanie hlavnej kontrolórky obce a vyhlásenie nových volieb na
hlavného kontrolóra obce
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...2...
proti
...1...
zdržal sa
...1...
Proti hlasoval p.M.Seget, zdržal sa p.J.Baláž
Uznesenie nebolo prijaté.

5. Prerokovanie výšky platu starostu obce
Poslankyňa Bulíková predniesla prítomným správu na prerokovanie výšky platu
starostky obce, kde uviedla, že na základe § 4 ods.1 a podľa štatistického
úradu (podľa ktorého počet obyvateľov klesol pod 500 obyvateľov)navrhuje výšku
platu starostky vo výške 1 279,00€.
Hlavná kontrolórka si myslí, že plat starostky je potrebné raz ročne
prehodnotiť a potvrdiť zmeny, ktoré nastali v zmene počtu obyvateľov na
základe overenej skutočnosti.
Poslanci OZ poverili hlavnú kontrolórku, aby zistila uvedené skutočnosti.
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plat starostky vo výške 1 279,00 € podľa §4 ods.1 zákona 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...3...
proti
...1...
zdržal sa
...0...
Proti bol p. M. Seget
Nepodpísané starostkou obce predsedajúcou OZ : Bc. Jana Angletová
Uznesenie je v rozpore zo zákonom SNR č.369/1991 Zb. o obecnom zriadení
Podľa §13 , odst.6 ,,Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu,,.

6. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň – Lupták,
Luptáková, Jánoš
Starostka obce predniesla prítomným zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Ostrý Grúň pre p. Luptáka, p. Luptákovú a p. Jánoša, tiež oboznámila
prítomných, že uvedený záujemcovia si dali vyhotoviť geometrický plán aj
znalecký posudok na pozemok.
P. Luptáková vyjadrila nespokojnosť s tým, že na tomto zastupiteľstve nebude
schválený už priamo predaj, ale len zámer.
Starostka obce pripomenula, že obec nemala záujem pozemky odpredať , ale
vzhľadom na opakovane predkladané žiadosti OZ bez prijatia uznesenia súhlasilo
na predchádzajúcich zasadnutiach na návrh žiadateľov p. Jánoša a P.
Luptákovej, že si dajú oni vyhotoviť znalecký posudok, čo urobili až po druhom
upozornení a preto to trvá tak dlho. Odpredaj ide vždy dvomi zastupiteľstvami
na prvom sa zverejňuje zámer a na druhom predaj , tak je to aj v zásadách
hospodárenia s majetkom v obce.

P. Bulíková sa informovala, kto dal vypracovať znalecký posudok na
predchádzajúcich predajoch pozemkov.
Starostka informovala – znalecký posudok na stavebné pozemky dávala
vypracovať obec.
Následne nastala výmena názorov medzi p. Segetom, p. Vincovou, p. Jánošom a p.
Luptákom.
Starostka obce oznámila, že schválenie samotného predaja sa uskutoční o 15 dní
na mimoriadnom OZ.
P. Luptáková oznámila, že sama vyhotoví kúpnopredajné zmluvy na pozemky.
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ostrý Grúň pre p. Luptáka,
Luptákovú a p. Jánoša.
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

p.

7. Oboznámenie o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach
Starostka obce informovala prítomných o výsledku kontroly NKÚ – prečítala
zápisnicu z kontroly NKÚ, kde na základe tejto zápisnice boli vypracované
opatrenia a zaslané predsedovi NKÚ, ktorý ich schválil a vyzval obec na
vypracovanie správy o opatreniach, ktorá sa mu má poslať do 29.2.2016.
Hlavná kontrolórka predniesla svoj názor na protokol NKÚ.
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom v subjekte územnej samosprávy
Prítomní poslanci:
...4 ...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Opatrenia
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo ukladá
hlavnej kontrolórke opatrenia č. 13, 14 a 15
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

8. Správa o následnej finančnej kontrole
Hlavná kontrolórka obce predniesla svoju správu o následnej finančnej
kontrole, v ktorej sa zameriavala na evidenciu PHM, spotrebu, kde upozornila
na jej vyhodnocovanie najmenej 1x ročne k inventarizácii a vykonala kontrolu
aj v príjmoch obce k 30.6.2015. Správa o následnej finančnej kontrole tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o následnej finančnej kontrole
Prítomní poslanci :
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

9.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015

Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2015.
p. Bulíková sa informovala, či robí kontrolu aj na verejné obstarávanie.
HK jej dala do pozornosti, že má výsledky kontrol v správach HK a tiež sú
zahrnuté v pláne kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...4...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

10.

Rôzne

* Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska – starostka predniesla prítomným
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska, zároveň oznámila, že po
odsúhlasení prevádzkového poriadku OZ, pôjde prevádzkový poriadok na
odsúhlasenie na RUVZ do Žiaru nad Hronom, až po jeho odsúhlasí, môže byť
multifunkčné ihrisko otvorené.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Prítomní poslanci:
...4...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...1...
Zdržala sa p. Bulíková
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

* E-mailová komunikácia – starostka oboznámila prítomných o mailovej
komunikácii s p. Bulíkovou, ktorá chcela vedieť prečo boli Dohody z ÚPSVaR

neskoro zverejnené a či novovytvorené pracovné miesta sú obsadené našimi
občanmi.
Starostka jej vysvetlila, že Dohody z ÚPSVaR boli včas zverejnené na ÚPSVaR a
novovytvorené pracovné miesta sú obsadené tunajšími občanmi.
Na obsadenie miesta cez ponuku úradu práce , nezamestnaní musí spĺňať určité
kritéria.

11. Interpelácie poslancov
* P. Bulíková sa informovala, že kedy bola uzatvorená zmluva na krátkodobú
finančnú výpomoc pre rekreačné zariadenie (na základe Protokolu z NKÚ č. 5)a
kedy bude táto výpomoc vrátená
HK jej vysvetlila, že nakoľko sa jednalo o podnikateľskú činnosť obce a obecný
majetok, zmluva sa s RZ neuzatvárala a pôžička sa vracia postupne.
* P. Mgr. Seget – vyzval prítomných poslancov, že je najvyšší čas začať
pripravovať projekty, on sám navrhol – rekonštrukciu kultúrneho domu a cestu
na Boháčku. Ďalej navrhol poveriť starostku začať pripravovať projekty pre
Eurofondy s 5% účasťou obce, aby keď vyjde výzva boli už pripravené a dali sa
uskutočniť.
P. Bulíková – navrhla viac riešiť Dom smútku, ktorý je v havarijnom stave.
HK oznámila, že obec by mohla na financovanie použiť aj ďalší úver.
OZ poverilo starostku do ďalšieho OZ spísať priority obce a ich financovanie.
* Starostka informovala prítomných o opatrovateľoch v obci, ktorí k 31.10.2015
končia a čo bude s nimi od 1.1.2016. Ak ich bude chcieť obec ďalej udržať,
bude si musieť zobrať úver na úhradu mzdových nákladov, vzhľadom k tomu , že
sa jedná o refundáciu miezd za obdobie troch mesiacov pre 10 opatrovateľov ,
čo činí čiastku cca 30000,0€
P. Vincová sa informovala, že by sa opatrovateľská služba dala spojiť v rámci
obcí.
Starostka- táto informácia nie je úplná, iná obec by tiež musela pokryť mzdové
náklady zo svojho rozpočtu , atď.
HK informovala, že v 10/2015 končí zmluva s Ministerstvom hospodárstva na RZ,
ktoré by sa mohlo predať a tam by obec získala finančné prostriedky.
* Starostka informovala
naštudovať si ho.

o novom

zákone

o odpadoch

a odporučila

poslancom

* P. Bulíková sa informovala o audite, kedy bude vykonaný a odporučila osloviť
p. Bugárovú zo Žiaru nad Hronom.

12. Interpelácie občanov
* P. Luptáková – opýtala sa starostky na to , či si stojí za tým , že
napísala správu o povesti na maloletého syna.
Starostka vyzvala p. Luptákovú aby prečítala celú správu , aby podala
správnu informáciu. Správa nebola prečítaná.
*p. M.Seget navrhol aby si tieto informácie vydiskutovala so starostkou
na úrade.
*p.Šopová – potrebuje preplatiť mzdu harmonikára, zaplatila zo svojich
100,0€
*p.Michalová – prečo starostka nechce podpísať zmluvu
*p.Bulíková- treba zmluvu preveriť
*starostka – príkazná zmluva bola doručená tesne pred zasadnutím
zastupiteľstva
13. Záver

Na záver starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce Ostrý Grúň:
Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Miroslav Seget

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

Jozef Baláž

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

