Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 13.11.2015

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 3
prítomní, čo je nadpolovičná väčšina a dôkaz, že bolo uznášania
schopné. Poslanec Mgr. Július Remenár a poslankyňa Jana Bulíková sa
ospravedlnili.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie poskytnutia finančných prostriedkov pre dieťa
navštevujúce záujmové krúžky
5. Zmluva o budúcej zmluve v zmysle § 59 ods. 2, zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch – ENVI-PAK, Bratislava
6. Návrh na zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa osobitného zreteľa
a návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku za účelom bytovej
výstavby
7. Návrh na navýšenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň pre rok 2015
8. Rôzne
9. Interpelácia poslancov
10. Interpelácia 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. Poslanci program schválili jednohlasne.
Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci:
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

...3...
...3...
...0...
...0...

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová , za overovateľov
zápisnice boli určení Karol Seget a Jozef Baláž a za návrhovú komisiu boli
určení Mgr. Miroslav Seget a Karol Seget.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zapisovateľku, overovateľov
zápisnice a návrhovú komisiu.
Uznesenie č. 73/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka oboznámila prítomných s plnením jednotlivých uznesení.

Starostka predniesla prítomným upozornenie z NKÚ, ktoré žiadalo zrušiť
uznesenie č. 46/2011 – týkalo sa predaja pozemku p. P.Bielikovi,
nakoľko sa neskoršie prijalo ďalšie uznesenie č. 73/2011, ktoré sa tiež
týkalo predaja toho istého pozemku. Aby sa zabránilo duplicite
uznesení, je nutné uznesenie č. 46/2011 zrušiť. Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo so zrušením uznesenia č. 46/2011.
Uznesenie č. 74/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 46/2011.
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......
Na základe upozornenia z NKÚ, starostka navrhuje zrušiť uznesenie č. 6/2014 –
týkalo sa spôsobu realizácie bytového domu formou kúpy bytového domu v Ostrom
Grúni a uznesenie č. 53/2014 – týkalo sa schválenia zámeru prenajať
nehnuteľnosti vedené na LV č.1 v prospech obce Ostrý Grúň...., ktoré neboli
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 75/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 6/2014 a uznesenia č. 53/2014.
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......
Zároveň so zrušením predchádzajúcich uznesení je nutné zrušiť aj uznesenie č.
8/2015 – týkalo sa schválenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
k výstavbe nájomných bytov.
Uznesenie č. 76/2015
Obecne zastupiteľstvo schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 8/2015.
Prítomní poslanci:
Hlasovali: za
proti

...3...
...3...
...0...

zdržal sa
...0...
Podpísané starostkou obce predsedajúcou OZ: Bc. Jana Angletová ......

4. Návrh na schválenie poskytnutia finančných prostriedkov pre dieťa
navštevujúce záujmové krúžky
Starostka predniesla prítomným žiadosti od ZŠ s MŠ Župkov sumou na I.polrok
2015 20,00€ a druhý polrok 13,00 pre 39 detí, a mesto ZŠ Žarnovica 34,10€,pre
1 dieťa, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo BB-Žarnovica
1 dieťa, ktoré
žiadali o poskytnutie finančných prostriedkov na deti navštevujúce záujmové
krúžky v týchto školách na 2.polrok 2015, zároveň odporučila prispieť aspoň
nejakou sumou.
Starostka predniesla prítomným, že na základe VZN č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Ostrý Grúň, prijaté finančné prostriedky na záujmovú činnosť
boli vypočítané vo výške 3 778,63 €, z ktorých sa použilo na prácu s deťmi a
športové doplnky (voľno-časové aktivity, malý futbal a viacúčelové ihrisko) v
sume 3 588,43€, táto suma zahŕňa náklady na prevádzku malého futbalu- tréner
v sume 375,27€ za tri mesiace, 599,16€ Voľnočasové aktivity v centre –p.Volkotri mesiace, 2 614,0€ ihrisko doplnky. Zvyšné finančné prostriedky vo výške
198,45 € sa môžu prerozdeliť do ZŠ, nakoľko sa už 2 roky žiadne finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie pre základné školy neposkytovali, nakoniec
ešte prečítala vyúčtovanie nákladov na deti z Ostrého Grúňa.
Náklady na prevádzku CVČ -137,20€, TJ -143,84€, elektrina, vodné 1704.42€
Poslanec Mgr.M. Seget – poznamenal, že ZŠ Župkov uskutočňuje záujmové krúžky,
buď nultú hodinu, alebo šiestu a siedmu hodinu a nezabezpečuje voľno-časové
aktivity v obci Ostrý Grúň, zvyšné finančné prostriedky navrhuje presunúť do
ďalšieho roka.
Z občanov sa p. A. Bieliková informovala, či aj obec Župkov dostáva finančné
prostriedky na voľno-časové aktivity – v rámci podielových daní dostáva každá
obec finančné prostriedky na tieto aktivity.
Poslanec K. Seget – je tiež proti poskytnutiu finančných prostriedkov do ZŠ,
nakoľko sa záujmové krúžky vykonávajú 6.a 7.hodinu, ktoré sú v rámci
pracovného času a sú v rámci neho aj zaplatené + dostávajú mzdu aj za krúžok.
Starostka zhodnotila činnosť centra voľného času v obci – za vedenia CVČ p.
Volkom bolo zapísaných 19 detí, vyučoval jazyky, hru na hudobné nástroje, no
napriek tejto aktivite z rôznych dôvodov deti nedoniesli podpísané prihlášky
na vstup do CVČ , informovala aj o ponuke denného tábora pre deti, na ktorý sa
prihlásilo málo detí, na ktoré sa prihlásilo 6 detí, zaujímavé bolo , že sa
mali záujem rodičia zo susednej dediny.
Poslanec Mgr. M.Seget – navrhol vyčleniť finančné prostriedky pre deti na
voľno-časové aktivity a zaplatiť z nich osobu (pedagóga), ktorý by sa deťom
venoval (viedol by napr. volejbalový krúžok)v obci. Ďalej informoval, že
vyzval rodičov cez FB, ktorí chcú, aby sa finančné prostriedky poslali do ZŠ.
Z občanov p. A. Bieliková informovala, že MŠ v Ostrom Grúni začína od
18.11.2015 usporadúvať stretnutia mamičiek s deťmi, ktoré budú vyrábať
predmety s vianočnou tematikou.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Poskytnutie finančných prostriedkov na základe žiadostí pre ZŠ s MŠ Župkov
a ZŠ Žarnovica
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...0...
proti
...3...

zdržal sa

...0...

Proti hlasoval p. Mgr. M.Seget, p. J. Baláž a p. K. Seget.
Uznesenie nebolo prijaté.
Predsedajúca OZ starostka Bc. Jana Angletová podpísané

5. Zmluva o budúcej zmluve v zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch – ENVI-PAK, Bratislava
Starostka informovala prítomných o zmene zákona o odpadoch od 1.1.2016, podľa
ktorého sa nebude platiť za separovaný odpad, ďalej je povinnosť separovať –
až 50% súčasného množstva komunálneho odpadu sa musí vyseparovať. Pri správnej
separácii sa bude môcť znížiť aj poplatok za komunálny odpad. Spolupráca
s Envi-pakom trvá už 2 roky, v prípade nepodpísania zmluvy o budúcej zmluvy
s Envi-pakom, pôjde obec do konania, kde mu bude pridelený dovozca.
Starostka oznámila, že obec by sa zapojila do programu na kompostoviská(pre
každú domácnosť 1 kompostér a veľké kompostéry na verejných priestranstvách).
Poslanec Mgr. M.Seget – sa informoval, či budú pneumatiky zbierať obcou, alebo
sa majú zanášať na Mestský podnik služieb do Žarnovice – pneumatiky sa obcou
nezbierajú, ale každý občan ich môže zaniesť na MsPS do Žarnovice. Pokiaľ sa
jedná o podnikateľa s traktorom ten za likvidáciu zodpovedá v rámci živnosti.
Z občanov sa p. A. Bieliková oznámila, že odpad z chát z Dolinky sa vozí a
necháva v obci vo vreciach pri kaplnke , ktoré psi roztrhajú a roznosia po
obci pričom vznikne veľký neporiadok. Žiadala o upozornenie majiteľov chát.
Poslanec Mgr.M.Seget – navrhol oznámiť to majiteľom chát, nech si to prídu
poupratovať.
Starostka
šatstva.

informovala,

že

sa

v

súčasnosti

vykonáva

zber

elektroodpadu

a

Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podpísanie zmluvy o budúcej zmluve v zmysle § 59 ods.2, zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch s ENVI-PAKom, Bratislava
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...

Predsedá OZ starostka obce Bc. Jana Angletová podpísané

6. Návrh na zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa osobitného zreteľa
a návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku za účelom
bytovej výstavby
Starostka obce informovala prítomných o zámere predaja nehnuteľného majetku
obce – parcely CKN č. 188/8 o výmere 1390 m2 a parcely CKN č.188/9 o výmere
300 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktoré boli schválené OZ na stavbu
bytového domu. Na základe upozornenia z NKÚ z porušenia zákona o verejnom
obstarávaní, starostka obce hľadala iný správny spôsob. Ďalej informovala, že
na tieto parcely je vypracovaný znalecký posudok – hodnota pozemkov je
12 400,00 €, predložená kúpna zmluva bola vypracovaná podľa Občianskeho
zákonníka. Zámer predaja bude vyvesený na obecnej tabuli. Ak by sa vyskytol
nejaký problém - pri územnom konaní by sa problém našiel.

Nakoľko neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov, zverejnenie zámeru
predaja pozemku a návrh kúpnej zmluvy sa jednohlasne schválilo.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zverejnenie zámeru predaja pozemku
Prítomní poslanci:
...3...
Hlasovali: za
...3...
proti
...0...
zdržal sa
...0...
Nepodpísané – zmluva nespĺňa kritériá prevodu majetku
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
Prítomní poslanci:
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

...3...
...3...
...0...
...0...

Nepodpísané – zmluva nespĺňa kritériá prevodu

7. Návrh na navýšenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň pre rok 2015
Poslanec J.Baláž predniesol návrh na navýšenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň pre
rok 2015 o sumu 250,00 €, v členení na: zaplatenie zbernej faktúry vo výške
139,00 €; poplatky na registráciu 2% vo výške 55,00 € a na poplatky za vedenie
účtu do konca roka 2015 vo výške 26,00 €.
Starostka informovala, že poskytnutá dotácia sa celá použila na činnosť TJ –
väčšinou na nákup hráčov, je potrebné uhradiť poslednú zbernú faktúru, aby
nedostali pokutu a zároveň žiadala viac po riešiť malý futbal – nájsť trénera
a vyzvala TJ, aby sa snažili viac hľadať sponzorské finančné prostriedky.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov - dotácie vo výške 250,00 € pre TJ Ostrý
Grúň
Prítomní poslanci:
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

...3...
...3...
...0...
...0...

Predsedajúca OZ starostka obce Bc. Jana Angletová podpísané

8. Rôzne
* Úprava rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4 – 16 vykonaná starostkou obce
za mesiac 9/2015 – rozpočtové opatrenia č. 4 – 16 boli predložené poslancom,
ktorí ich zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4 – 16 vykonaná starostkou obce za
mesiac 9/2015

Prítomní poslanci :
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

...3...
...3...
...0...
...0...

Predsedajúca OZ starostka obce Bc. Jana Angletová podpísané
* Audítor obce – starostka sa, po telefonickom rozhovore s p. Ing.Z.Kováčovou,
ktorá jej potvrdila sumu 700,00 € za audit obce za rok 2014, rozhodla pre
výber tejto audítorky.
P. K.Seget – navrhol, aby sa na budúci rok robil audit už v marci, apríli.
Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
výber audítora obce Ing. Z.Kováčovú na vykonanie auditu obce za rok 2014
Prítomní poslanci:
Hlasovali: za
proti
zdržal sa

...3...
...3...
...0...
...0...

Predsedajúca OZ starostka obce Bc. Jana Angletová podpísané

9.

Interpelácie poslancov

Poslanec Mgr.M.Seget navrhol už začať vyrábať pozvánky na pietne
spomienky v roku 2016.
Starostka navrhla spresniť čas programu pietnych spomienok, ďalej
informovala, že pozvánka na pietne spomienky konané v obci Tokajík sa
jej vrátila, čiže obec nebude mať zastúpenie; SPB navrhuje v spolupráci
s obcou robiť obecného Mikuláša a informovala, že deti v MŠ budú mať
Mikuláša aj vianočnú besiedku.
10.

Interpelácie občanov

Z občanov:
p. Bielik O. sa informoval na autobusové zastávky v Dolných dvoroch – kde majú
presné stanovište.
Starostka odpovedala, že autobusové zastávky v DD chce dať geometricky zamerať
a nájsť miesto kde by mohla byť umiestnená
p. Bielik O. upozornil za ostatných občanov, že miestne rozhlasy sú zle
natočené – nepočuť oznamy a že niekde pri p. Šimunovi je pokazený
transformátor.
Starostka navštívi p, Šimuna
p. Bielik O. ďalej upozornil na odpad aj stavebný, ktorý sa vyváža na traktore
do lesa – smer Kollárová alebo sa pokosená tráva vysýpa do potoka.
Starostka- je treba upozorniť priamo keď vidíte niekoho po prípade odfotiť
a priniesť na obecný úrad, nemôžeme sa tváriť , že znečisťovanie životného
prostredia je samozrejmá,
Bieliková A. upozornila na potrebu vyčistiť hať medzi kaplnkou a p. Vidovou,
nakoľko Kaplnka vlhne.
p. Bielik P. upozornil na voľne pohybujúce sa psi po obci.
Starostka – obdŕžala ústnu sťažnosť na potulujúce psy po obci v okolí obchodu,
po hlavnej ceste napadnutia detí. Starostka sa dohodla so sťažovateľkou, že
bude informovať o tejto záležitosti OZ, a aby sama sa obrátila na majiteľa
psov . Pokiaľ nedôjde k náprave bude sa postupovať podĺa platného VZN o držaní
psov v obci.

starostka informovala, že p. Jozef Michalov má záujem financovať opravu
a udržiavanie kaplnky a pomoc prisľúbil aj p. Debnár P., ktorý je vlastníkom
časti pozemkov pod kaplnkou, ďalej podotkla, že Pamiatkový úrad sa ku stavbe
kaplnka nevyjadril, t.zn., že nie je kultúrna pamiatka.
Poslanec Mgr. M.Seget navrhol geometrickým plánom vymerať kaplnku, prideliť
jej súpisné číslo a pozemok odkúpiť. Navrhol, voľne pohybujúce sa psi
odchytiť.
p.Baláž O. pripomenul vyčistiť môstik – priepust ....kde?...... – priepust je
majetkom cestárov, ktorí ho mali vyčistiť.
p. Bielik O. sa informoval, či bude ďalej fungovať malý futbal.
Predseda TJ – najskôr sa musí nájsť tréner pre malý futbal.
Poslanec Mgr.M.Seget sa prítomných informoval na funkčnosť internetu v časti
obce pri Kaplnke.
Starostka na koniec informovala o vykonanej kontrole z RÚVZ zo Žiaru nad
Hronom v dome smútku a o nájomných zmluvách na hrobové miesta, ktoré sa začnú
vydávať od januára 2016.

11. 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:
Karol Seget

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

Jozef Baláž

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

