Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni,
konaného dňa 15.12.2015

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 prítomní 5, OZ že bolo uznášania
schopné.
Program rokovania:
1.Otvorenie, schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení návrh –zámer
4. Návrh na vydanie súhlasu obecného zastupiteľstva podľa §18 ods. 1 alinea tretie zákona
o obecnom zriadení na výkon zárobkovej činnosti HK
5. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom na rok 2016
6. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom poplatky za komunálny odpad na rok 2016
7. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň na rok 2016
8. Stanovisko HK k návrhu na rozpočet na rok 2016
9. Návrh na schválenie rozpočtu na rok
10. Plán kontrol HK na I. polrok 2016
11. Oboznámenie s protestom a upozornením prokurátora + prijatie opatrení
12. Návrh na schválenie existujúceho úveru v Prima banke s navýšením o 20 000,0€ na
schválené zámery
13.Rôzne
14. Interpelácia poslancov
15.Interpelácia občanov
16. Záver
1. Otvorenie a schválenie programu
Starostka oboznámila OZ o predloženom návrhu na Programu rokovania OZ od p .Bulíkovej
a p. Remenára., P. Bulíková predniesla návrh na Program rokovania OZ :
Pozmeňujúci návrh č. 4/2015
1.Otvorenie, schválenie programu
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Odvolanie hlavnej kontrolórky obce
4. Návrh na vydanie súhlasu obecného zastupiteľstva podľa §18 ods. 1 alinea tretie zákona
o obecnom zriadení na výkon zárobkovej činnosti HK
5. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom na rok 2016
6. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom poplatky za komunálny odpad na rok 2016
7. Stanovisko HK k návrhu na rozpočet na rok 2016
8. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016
9. Oboznámenie s protestom a upozornením prokurátora + prijatie opatrení

10. Opätovné prerokovanie platu starostky obce v zmysle § 4 ods. 4 zákona č.253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
11. Zrušenie uznesenia č.77/2015 a opätovné prerokovanie pridelenia finančných
prostriedkov na deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území našej obce na základe
žiadosti rodičov detí
12. Návrh na schválenie existujúceho úveru v Prima banke s navýšením o 20 000,0€ na
schválené zámery
13. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň
14. Rôzne
15. Interpelácia poslancov
16.Interpelácia občanov
17. Záver
Návrh programu je súčasťou zápisnice v písomnej forme.
Diskusia k návrhu predloženého poslancami Bulíkovou a Remenárom.
Starostka:
- Podnikateľskú činnosť , ktorú HK vykonáva je potrebné schváliť OZ aby , nebolo
v rozpore so zákonom. Podnikateľskú činnosť vykonáva od marca 2015 pre pracovnú
vyťaženosť pozabudla na predloženie na schválenie OZ. Jej činnosť spočíva v pozícií
asistentka audítora čo je len prínosom pre každú obec. Čo sa týka odvolania HK – je
v pracovnom pomere a nezaznamenala som žiadne hrubé porušenie pracovnej
disciplíny
- OZ môže odvolať HK , ale musí to mať hlavne dôvod , a musí byť písomne
upozornená OZ , aby dostala čas na jeho nápravu.
- Argumentácia na neodpovedanie listov , nie je povinná osoba, doplniť jej kontrolnú
činnosť môže len OZ nie občania.
- Plat starostky – už bol opätovne prerokovaný , neprijalo sa platné uznesenie , takže
platí posledné platné a účinné.
- Finančné príspevky na ZŠ Župkov – finančné prostriedky boli vyčerpané .
p. Remenár:
doplnil tri body: 1.HK – nemá moju dôveru, 2.plat starostky je potrebné raz ročne
prerokovať,3. FP pre školy – odporúča znova prerokovať
p. Seget M. :
Navrhol v januári /2016 stretnutie rodičov, rodičia sa rozhodnú kde sa použijú peniaze ,.
p. K. Seget :
Pripomienky - nie je to etické pýtať peniaze od rodičov .
Hlavná kontrolórka:
Odvolávanie – nebráni sa rozhodnutiu OZ , nie je to zárobková činnosť , asistent audítora , si
platí členské do komory audítorov , PHM – používa vlastné auto, je potrebné vzdelávanie
v rámci platnej legislatívy , ale hlavne vykonáva túto prácu vo svojom voľnom čase – prínos.
Povinnosti HK: ukladá plán kontrol alebo OZ , výkon zárobkovej činnosti / môže (nemusí) ,
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Pozmeňujúci návrh č. 4/2015 :
Hlasovanie : za : 2 , proti : 3 , zdržal sa : 0
Za:
p.Remenár, p. Bulíková
Proti: p.Seget K., Seget M., Baláž J.
Pozmeňujúci návrh nebol schválený

2. Návrh na určenie zapisovateľky zápisnice OZ –Ing. Hanka Šimpachová
Návrh na určenie členov návrhovej komisie - Mgr.M.Seget, Mgr. J.Remenár
Návrh na určenie overovateľov zápisnice
– p.K.Seget, J.Baláž
Uznesenie č.85/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Návrh Programu OZ predložený starostkou obce:
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za
3
Proti
2
Zdržal sa 0
Uznesenie č. 86/2015
OZ zastupiteľstvo schvaľuje :
Návrh na určenie zapisovateľky zápisnice OZ –Ing. Hanka Šimpachová
Návrh na určenie členov návrhovej komisie - Mgr.M.Seget, Mgr. J.Remenár
Návrh na určenie overovateľov zápisnice – p.K.Seget, J.Baláž
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za
3
Proti
2
Zdržal sa 0

Proti : p. Bulíková, p. Remenár
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc.J.Angletovou
Kontrola uznesení :
Návrh predkladá starostka obce:
Návrh na zrušenie uznesení č.79/2015 a 80/2015 – rušia sa
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: ...3...
Hlasovali: za ...3... proti ...0... zdržal sa ...0...
Nepodpísané – zmluva nespĺňa kritériá prevodu

Komentáre:
p. Bulíková:
Predložené návrhy nekontroluje HK ? Najprv by to mala HK a potom predniesť OZ ,
Zmluvu treba dať pozrieť právnikovi
p. Starostka :
Ruší uznesenia 79/2015 a 80/2015 (sistančné právo)
Mám na to desať dní , aby som potvrdila správnosť predložených uznesení aj tých mnou
navrhovaných, tým sa môže stať nesprávnosť prijatých uznesení, obec nemá v súčasnej dobe

právnika , ale na množstvo potrebných právnych úkonov určite služby právnika budem
využívať
OZ berie na vedomie plnenie uznesení č.87/2015
Návrh na schválenie
OZ schvaľuje 79/2015 – za : 0 , proti : 4 , zdržal sa : 1
80/2015 – za : 0 , proti : 4 , zdržal sa : 1
Kontrola uznesení:
Zámer predaja majetku

Obec Ostrý Grúň, 966 77 Ostrý Grúň č. 193, IČO: 320901
UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA č. 88 /2015
zo dňa 15. decembra 2015
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 prijalo
nasledovné uznesenie č. 88 /2015:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje:
zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Ostrý Grúň
- zámer predaja nehnuteľného majetku - pozemok parcely č. 188/8 a 188/9 / vo
výmere 1697,00m2 , vo vlastníctve obce zapísanej na LV č.1, nachádzajúce sa
v areály materskej školy K.ú. Ostrý Grúň
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Ostrý Grúň v súlade s ustanovením §9 odst.2
písm. a/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný
prevod nehnuteľného majetku obce – pozemku, ktorý je zapísaný na Správe katastra
Žarnovica pre katastrálne územie Ostrý Grúň v liste vlastníctva č.1 , v registri ,,C,, parciel
evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 188/8 a 188/9 , druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere spolu 1697,0m2 do vlastníctva spoločnosti F.A.A.C Consulting
,s .r. o., Na Malý Diel 24, 01001 Žilina, IČO : 36404446, podľa ustanovenie §9a ods.8 písm
e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu
osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom , že spoločnosť F.A.A.C Condsulting s.r.o.
sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady zrealizovať na predmetnom pozemku výstavbu
nájomného bytového domu – 9 b.j. pre Obec Ostrý Grúň podľa od prezentovaného návrhu
architektonickej štúdie tohto bytového domu najneskôr do 31.12.2017 tak, aby obec Ostrý
Grúň mohla požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto nájomných
bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona NR SR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania v roku 2018.
Kúpna cena za pozemok sa stanovuje vo výške 7,31€ /m2 a bude splatná nasledovne :
- vo výške 1 eur/m2 pred podpisom kúpnej zmluvy

- zvyšok vo výške 6,31€/m2 najneskôr do 31.12.2017
- Cena je určená znaleckým posudkom. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho
práva k pozemku bude znášať obec Ostrý Grúň.

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 bol schválený počtom 3 hlasov poslancov z 5 poslancov
obecného zastupiteľstva.

Diskusia:
p. Bulíková :
Osobitný zreteľ - či je v poriadku , zámer , predaj pozemku
- FAAC bola založená v roku 2014
- Koľko žiadateľov z našej a cudzej obce
- Žiadala zoznam , nájomné alebo sociálne byty
Starostka :
Žiadosti o záujem o nájomné byty boli predkladané NKÚ
Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh predložený starostkou obce zámer
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
3
Proti :
2
Zdržal sa: 0
Proti : p. Bulíková, p. Remenár
4. Návrh na vydanie súhlasu obecného zastupiteľstva podľa §18 ods. 1 alinea tretie
zákona o obecnom zriadení na výkon zárobkovej činnosti HK
Návrh predkladá predsedajúca OZ starostka obce:
Návrh na schválenie , udelenie súhlasu OZ k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti HK je
potrebné vzhľadom k tomu , že HK môže vykonávať inú činnosť pokiaľ mu to nebráni pri
výkone HK v danej obci. K výkonu je potrebný súhlas OZ v príslušnej obci, čím sa dodrží
zákon 369/1991 Zb.o obecnom zriadení.
Uznesenie č. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh predložený starostkou obce
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
3
Proti :
2
Zdržal sa: 0
Proti : p. Bulíková, p. Remenár
Podpísané predsedajúcou starostkou obce Bc. J. Angletovou

5. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom na rok 2016
Predkladá predsedajúca OZ starostka obce
Starostka:
Od 1.1.2016 vstupuje do platnosti nový zákon o odpadoch, v ktorom je veľká zmena a to že
nebudú obce a mestá platiť za separovaný odpad , ale naopak výrobcovia obalov budú tento
odpad od nás vykupovať.
To znamená pre nás občanov, že pokiaľ budeme dôkladne separovať komunálny odpad ,
vyseparujeme povinné komodity do vriec t.j. papier, plasty , sklo, kovy, zníži sa nám
množstvo KO , tým budeme môcť znížiť poplatok za KO na občana. Do 1.6.2016 je možnosť
prihlásenia sa do registra výrobcov, potom sa uzavrieť sieť odberateľov .
Ďalšia zmena v poplatku za KO nie je zahrnutý drobný stavebný odpad, jeho zber a poplatok
je uvedený vo VZN.
Diskusia:
p. Bulíková :
Zberná nádoba , dá sa kúpiť na obci ? – ÁNO
S kým máme uzavreté zmluvy :?
Starostka:
Na všetky povinné komodity máme zmluvne doriešené vzťahy
Obaly – ENVIPAK, INTA., Reštauračný odpad - INTA
HK upozorňuje , že VZN je dokument , ktorý hovorí čo podľa zákona má obec zabezpečovať
Čo je obec povinná zabezpečovať voči odpadom
p. Bulíková :
Žiada množstvo odpadu KO, zber kalov o septikov, žúmp – prečo s obcou,?
Starostka:
Evidenciu odpadu vedieme v programe MUNTECH , cez ktorý robíme povinné hlásenia, pre
kontrolu životného prostredia atď.
Odpad zo septikov a žúmp obec prevádzkuje, na základe povolenie životného prostredia
a uloženie a likvidácia zmluvne s ČOV Žarnovica
Uznesenie č. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na VZN o nakladaní s odpadom na rok 2016
predložený starostkou obce
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
6. Návrh na VZN o nakladaní s odpadom poplatky za komunálny odpad na rok 2016
Návrh predkladá predsedajúca OZ starostka obce Bc. J.Angletová
Návrh obsahuje zníženie terajšieho poplatku o pár centov, aj z toho dôvodu, že terajší systém
bude fungovať do 1.6.2016 kedy budeme uzatvárať nové zmluvy už podľa nového zákona.
Žetonový systém sa nám veľmi osvedčil, už len preto, že som získala prehľad , v ktorých
domácnostiach sa vôbec neseparuje. Som spokojná , že ľudia pochopili podstatu separácie,
ktorá by sa nám mala v novom roku vrátiť. Z 1.8 tony odpadu v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sme vyseparovali necelé tri tony. Čo by za predpokladu , že

znížime množstvo KO o 50% k čomu nás zaväzuje aj európska únia , je veľký predpoklad
zníženia poplatku na osobu v našej obci. V čom vidím šetrenie hlavne každej domácnosti.
Obec rozpošle po novom roku informácie do domácností aj zberový kalendár.
Diskusia:
p. Bulíková :
či poplatky postačujú
HK :
Dopláca sa , pokiaľ by ľudia včas platili dane , nevznikali by nezaplatené faktúry
p.Seget M.
Navrhuje aby sa zvoz KO riešil samostatne pre každú obec zvlášť vývoz len našu obec , nie
spoločný zvoz
p. Bulíková :
Bude naďalej žetónový spôsob?
p. Starostka :
Pokiaľ by sme používali žetónový systém hovoríme o množstevnom odpade , myslím že by
nás to stálo viac, určite na likvidácií čiernych skládok, ktoré by určite vznikali, pretože načo
by som si išiel kúpiť žetón , keď nemusím, niektoré obce mali žetónový spôsob a vrátili sa
späť – rozrástli sa im čierne skládky - pokuta pre obec , to sú informácie overené od starostov
iných obcí
p. Seget :
Vysvetlil spôsob vývozu – cena jednej kuka nádoby pri naplnení 25kg, započítané zberovou
spoločnosťou ako plná aj keď ste dali vysypať len polovicu, pri zbere troch obcí nie je možné
určiť presné množstvo odpadu, preto sa to rozpočítava na počet vyvezených , nie naplnených,
to je to čo sme chceli dosiahnuť žetónmi , aby sme sa naučili dať do KO len to čo nevieme
vyseparovať , a potom prídeme sami na to že nám bude stačiť vysypať nádobu 1x za dva
mesiace, a tým sa dostávame k tomu skutočnému množstvu ,ktoré vyprodukujeme. A máme
k tomu + separovaný k dobru.
p.Starostka :
Dosiahla žetónmi zníženie kuka nádob , ako určiť cenu štítku , elektroodpad sme v tomto
roku vyviezli 4x, textil neberú technické služby , pneumatiky – každý pneuservis zmluvný
bude povinný vymeniť pneumatiky a zobrať použité
p. Bulíková :
Farby a laky – nebezpečný odpad
Starostka:
Pokiaľ niekto taký odpad má vieme vziať
Uznesenie č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na VZN o nakladaní s odpadom a poplatky na
rok 2016 predložený starostkou obce
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
7. Návrh na schválenie dotácie pre TJ Ostrý Grúň na rok 2016
Návrh predkladá predseda TJ Ostrý Grúň a poslanec OZ p. J.Baláž

Dotácia pre TJ Ostrý Grúň požadujú zvýšenie pre očakávané zvýšenie výdavkov na cestovné,
nákup vybavenia pre hráčov, vzhľadom k tomu , že tohto ročná dotácia sa použila na získanie
nových hráčov
- Zvýšenie ceny dotácie - 3000 ,p.Remenár :
Dôvod na zvýšenie
p. Baláž:
Je potrebné urobiť nejaké opravy na ihrisku, použitie na cestovné náklady,
p. Bulíková :
Platby za hráčov – 100 € / na hráča aj dieťa
HK :
Vyúčtovanie dotácie TJ aj DHZ
p. Starostka :
DHZ sa zrušilo
p.Seget M. :
Navrhol aby si OZ požiadalo o nákup osobného vozidla aj na leasing .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre TJ Ostrý Grúň vo výške 3 000,0€ pre svoju
činnosť uzn.č. 92/2015
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
8. Stanovisko HK k návrhu na rozpočet na rok 2016
Stanovisko HK :
- Predniesla správu k rozpočtu
- Zrušiť centy – zmeniť
- Opraviť FO na 2500 €
Stanovisko je súčasťou zápisnice v písomnej forme a bude zverejnené
OZ berie na vedomie uzn.č. 93/2015
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou

9. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016 predkladá ekonómka obce Ing. H. Šimpachová
uzn.č. 94/2015
OZ neschvaľuje uplatňovanie programového rozpočtu na rok 2016

Prítomní poslanci :
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
Uzn.č.95/2015
OZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2016 s pripomienkami
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
10. Plán kontrol HK na I. polrok 2016
Plán kontrol HK na 1.polrok návrh predniesla HK:
- Predniesla : Správy o NFK - 211 a kontrola plnenia rozpočtu
- PČ : 1040,92 € riešiť – strata vyrovnaná alebo ukončenie PČ.
- p. Bulíková :
- Doplniť kontrolu PHM 2015 , kontrola mzdovej agendy zamestnancov OcÚ
Uzn.č. 96/2015
OZ správy o NFK berie sa na vedomie :
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
Uzn.č. 97/2015
OZ schvaľuje plán kontrol na I. polrok 2016 pre HK po doplnení pripomienok p. Bulíkovej
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
11. Oboznámenie s protestom a upozornením prokurátora + prijatie opatrení

Oboznámenie s protestom a upozorneniami prokurátora + prijatie opatrení :
Spis. Značka 259/2015 zo dňa 02.11.2015
Upozornenie prokurátora , v ktorom prokurátor navrhol aby OZ obce Ostrý Grúň bez
zbytočného odkladu jednoznačne rozhodlo o tom, akým spôsobom došlo k ukončeniu OVS

č.1/2015 a č.2/2015/ či došlo k zrušeniu , alebo k odmietnutiu všetkých predložených
návrhov/ a následne, aby bol výsledok ukončenia OVS zrozumiteľným spôsobom oznámený
navrhovateľom, ktorí podali v lehote určenej v podmienkach OVS , svoje návrhy.
Starostka prečítala odpoveď pre prokurátora, v ktorom uvádza , že následné zastupiteľstvo
opätovne prerokuje OVS .
Návrh na uznesenie:
Predkladá starostka , predsedajúca zrušiť uznesenie č. 41/2015- OZ berie na vedomie
zrušenie OVS č.1 a č.2/2015 starostkou obce.
OZ uzn.č. 98/2015 ruší
platné uzn.č.41/2015 – ruší rozhodnutie zrušiť súťaž
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa: 0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
Predložený návrh na pre schválenie postupu pri vyhodnotení OVS :
1. OZ schvaľuje výsledky OVS č.1 a č.2/2015 podľa návrhu komisie pre vyhodnotenie
predložených ponúk.
2. OZ ruší OVS č.1 a č.2/2015
Uzn. č. 99/2015 OZ schvaľuje
výsledky OVS č.1 a č.2/2015 predložených ponúk podľa vyhodnotenia komisiou
Prítomní poslanci :
5
Hlasovanie:
Za :
4
Proti :
1
Zdržal sa:
0
Proti bol p. M. Seget
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
O bode č.2 sa už nehlasovalo
K tomuto bodu programu prebehla široká diskusia
List – odvolanie p. O.Bielika o rozhodnutí O – V Súťaže
- Prečítali list od prokurátora + odpoveď
- Upozornenie prokurátora + odpoveď – lepšie súťaž zrušiť a odstrániť nedostatky
a znovu vyhlásiť súťaž
Podrobné citácie si môžete vypočuť a zvukovom zázname.
p. Bulíková :
Veolia ma L merače - má obec záujem využiť merač , ktorý je drahší ?
p. Bielik :
Vie o vodovode
p. Bulíková :
Odmietnutie návrhov neprišlo , súťaž bola zrušená
p.Seget M.:
Vodovod – zamerať , GP , zápis do katastra

p.Bulíková :
Vytýčenie vodovodu pri Územnom konaní - pozemok môžu vrátiť
HK :
Môžu pozemok
p.Bulíková :
Vložiť do zmluvu , aký je ten pozemok
12. Návrh na schválenie existujúceho úveru PB s navýšením o 20 000,0€ na schválené
zámery uznesenie č. 100/2015 za 5
Návrh na uzn. predkladá starostka obce

Uzn.č. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie existujúceho úveru v Prima banke o sumu
20 000,0€ na kúpu traktora , a na náklady spojené s prípravou projektovej dokumentácie na
schválené projekty.
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, realizáciu zvýšenia existujúceho úveru v zmysle uzavretej
zmluvy o úvere /Dexia Komunál univerzálny úver/ č. 55/009/07 o navýšenie o sumu 20 000,00€
k pôvodnému úveru vo výške 49 791,00€ na náklady súvisiace s nákladmi na vypracovanie
projektovej dokumentácie , náklady súvisiace s vysporiadaním vlastníckych vzťahov, kúpu traktora.

Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou

13.Rôzne
1.Žiadosť od finančnú podporu pre SPB a Vtáčnik, žiadosť od ZO JDS v Ostrom Grúni
a súbor Grúnčanka
Starostka : žiadosti beriem na vedomie a budú finančné prostriedky poskytnuté podľa
smernice o použití reprezentačného fondu starostky
Uzn.č.101/2015
OZ berie na vedomie žiadosti ZO JDS a ZO SPB
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
2 .Žiadosť od p. Viere Michalovej o poskytnutie FP na dopravu ako doprovod detí
z detského domova do domáceho prostredia
Uzn.č. 102/2015 OZ berie na vedomie

poskytnutie finančných prostriedkov pre dovoz detí z DD z Handlovej do domáceho
prostredia v Hrabičove
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou
3.Zmena rozpočtu predkladá ekonómka obce Ing.H.Šimpachová
Návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov , a to
- Zvýšenie príjmov bežného rozpočtu na podpoložke rozpočtu 312001 , kód zdroja 111
- V celkovej sume 10 000,0€
Uz. Č.103/2015 OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2015
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa:
0
Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.21/2015- presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na oddiely 01..1.1 , podpoložke rozpočtu 716000,
kód zdroja 52 vo výške 3 225,0€
Uzn. č. 104/2015 schvaľuje rozpočtové opatrenie č.21/2015
Prítomní poslanci :
Hlasovanie:

Za :
Proti :
Zdržal sa:

5
5
0
0

Podpísané predsedajúcou OZ starostkou obce Bc. J. Angletovou

Starostka obce Bc. Jana Angletová

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

Overovatelia:
Karol Seget

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

Jozef Baláž

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

