zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 15. 4. 2011

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, (1. sa ospravedlnil) čo je nadpolovičná väčšina a
dôkaz, že bolo uznášania schopné.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie.
2. Voľba zapisovateľky obecného zastupiteľstva.
3. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013.
4. Zmena programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013.
5. Návrh na zrušenie podnikateľskej činnosti obecného obchodu.
6. Správa o činnosti Obecného úradu.
7. Správa hlavnej kontrolórky.
8. Interpelácie poslancov.
9. Interpelácie občanov.
10. Rôzne.
11. Záver.

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p.
Bc.
Jana
Angletová.
V úvode
privítala
poslancov
obecného
zastupiteľstva.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili jednohlasne bez
doplnení.
Obecné
zastupiteľstvo
jednohlasne
schválilo
návrhovú
komisiu
v zložení Ing. Vratislav Vinca a Ján Repiský.

2. Voľba zapisovateľky obecného zastupiteľstva

Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová.
3. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2011 - 2013
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2011 - 2013 podrobne (podľa
jednotlivých programov a podprogramov)prezentoval zástupca starostky Mgr.
Miroslav Seget. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky a bol
schválený jednohlasne bez doplnení. Schválený programový rozpočet obce na
roky 2011 – 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Zmena programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013

Návrh na zmenu programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013
podrobne (podľa jednotlivých programov a podprogramov) prezentoval zástupca
starostky Mgr. Miroslav Seget. Poslanci k predloženému návrhu zmeny nemali
pripomienky a zmena bola schválená jednohlasne bez doplnení. Schválená
zmena programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová upozornila, že od roku
2011 nie je povolené používať finančné prostriedky z rezervného fondu
a ostatných peňažných fondov obce na vykrytie straty hospodárenia obce,
preto si obec má dávať väčší pozor na výdavky obce, aby neprekročili jej
príjmy.
Programový rozpočet je k dispozícii k nahliadnutiu na OcÚ alebo na
internetovej stránke: www.ostrygrun.sk.
5. Návrh na zrušenie podnikateľskej činnosti obecného obchodu
Starostka obce informovala prítomných o situácii v obecnom obchode.
Dala návrh na zrušenie obecného obchodu, z dôvodu, že obchod má stále nízke
tržby (nízky odber tovaru), aj keď sa nakupujú akciové tovary; tržby
zostali rovnaké, aj keď sa predavačke skrátil pracovný úväzok, preto obec
musí dlhodobo obchod dotovať z obecných finančných prostriedkov, čo je
neprípustné.
Finančná komisia, s predsedom Mgr. M.Seget, po prehodnotení situácie
v obchode, navrhuje OZ jeho zrušenie. Hlavná kontrolórka súhlasí tiež so
zrušením obchodu, nakoľko v súčasnej situácii, v akej sa obec nachádza je
dôležitejšie splácanie dlhov Sociálnej a Zdravotných poisťovní.
Poslanec J.Repiský podotkol, že obyvatelia horného konca, kde sa obchod
nachádza, asi nemajú záujem o jeho zachovanie, keďže na zasadnutie OZ
neprišiel nikto z nich. Po prerokovaní poslanci schválili zrušenie obecného
obchodu: za zrušenie 3, proti zrušeniu 1.
6. Správa o činnosti Obecného úradu
Starostka obce
obecného úradu

Bc.

Jana

Angletová

informovala

prítomných

o činnosti

7. Správa hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka prezentovala svoju správu, kde upozornila na
niektoré chyby v účtovníctve – evidencia pokladne, juxta bločky, zostatok
na účte „Peniaze na ceste“, ktorý ku koncu roka nesmie vykazovať zostatok,
zostatky na bankových účtoch, ktoré nie sú podložené výpismi z banky.
Upozornila, že dotácia pre TJ sa nesmie vyplácať priamo z pokladne, ale TJ
sa musí zaregistrovať pod vlastným IČOm a zriadiť si svoj vlastný bankový
účet. Ďalej odporúča dotáciu pre TJ riešiť samostatne, nie v rozpočte
obce.- celé znenie správy kontrolórky je v prílohe zápisnice a na
internetovej stránke. Správu hlavnej kontrolórky vzali poslanci na vedomie.
8. Interpelácie poslancov
-

-

poslanec p. Repiský sa informoval na uzatváranie zmlúv s rozhodcami
futbalových zápasov. Kontrolórka – s rozhodcami sa budú uzatvárať
dohody o vykonaní práce a každý rozhodca sa musí nahlásiť do
Sociálnej poisťovne, odporučila zabezpečiť si hospodára pre TJ.
Starostka informovala, že TJ už má určeného pokladníka(hospodára),
ktorý bude robiť jednoduché účtovníctvo pre TJ a uzatvárať všetky
dohody s rozhodcami.
zástupca starostky Mgr.Seget oznámil, že je na internete prístupná
nová stránka obce: www.ostrygrun.sk

9. Interpelácie občanov
-

-

-

členky súborov Vtáčnik žiadali o finančnú dotáciu. Zástupca starostky
Mgr.M.Seget navrhol, aby túto dotáciu najskôr prerokovala kultúrna
komisia, zatiaľ sa budú podporovať – poskytnutie autobusu na
vystúpenia
za účelom prezentácie obce pre oba súbory v obci,
poskytnutie priestorov na nácvik.
p. Adamov upozornil na poruchové osvetlenie na vršku je to technická
závada, ktorá bude odstránená. Poslanec p. Repiský odporučil zavolať
SSE, pretože elektrické vedenie nie je prešponované.
p. Adamov upozornil, že nepočuť rozhlas, aby sa hlásilo hlasnejsie
a pomalšie.
p. Bielik sa spýtal, či by v obci nemohol byť nový poskytovateľ
internetu.

10. Rôzne
Zástupca starostky Mgr. Seget, na základe zasadnutia športovej
komisie, podal návrh na dotáciu pre TJ vo výške 2500,-Eur, ktorá bude
vyplácaná mesačne. Po prerokovaní poslanci jednohlasne schválili dotáciu
pre TJ.

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

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

Overovatelia zápisnice:

Ján Repiský

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

Ing. Vratislav Vinca

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

