Obec Ostrý Grúň
966 77 Ostrý Grúň , IČO:0032090
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
dňa 21.12.2018
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolala starostka obce zvolená
v predchádzajúcom období ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Ostrý
Grúň na deň 21.12.2018 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ostrom Grúni.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak,
Renáta Luptáková
Ostatní prítomní - podľa prezenčnej listiny
Program:
Štátna hymna Slovenskej republiky
1. Otvorenie zasadnutia.
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
1.2 Príhovor starostky obce.
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
5. Príhovor novozvoleného starostu.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Určenie platu starostu obce.
9. Dôležité informácie.
10. Záver.

SLÁVNOSTNÁ ČASŤ

1. Otvorenie zasadnutia
Ustanovujúce zastupiteľstvo otvoril a viedol zástupca starostky obce Mgr. Miroslav Seget.
Oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho zastupiteľstva v zmysle oficiálnej
a pracovnej časti.
1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená:
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Mgr. Zuzana Habláková
Karol Seget a Mgr. Lívia Adamová

1.2 Príhovor starostky obce
Keďže súčasná starostka obce nebola prítomná, príhovoru sa ujal Mgr. Miroslav Seget.
Zástupca starostky obce poukázal a zhodnotil prácu vedenia obecného úradu počas pôsobenia
za 8 rokov. Prácu hodnotil verejne a otvorene.
Prvé volebné obdobie:
– multifunkčné ihrisko, najmodernejšie ihrisko celej Kľakovskej doliny. Bolo postavené
z vlastných finančných zdrojov;
-protipovodňová kanalizácia;
-oprava mostov
Druhé volebné obdobie:
-nová bytovka v obci, ktorá priniesla do obce viac občanov;
-vyasfaltovanie 1,5 km ciest – najväčší úsek v rámci Kľakovskej doliny
-rekonštrukcia kultúrneho domu – nové okná, dva nové komíny, pec na pevné palivo, nová
podlaha, vymaľovanie, svietidlá.
-pieta (kríž), zrekonštruovanie pomníka.
Mgr. Miroslav Seget apeloval aj na nových poslancov aj starostu obce, aby pokračovali
v najdôležitjších úlohách starostu v O. Grúni, a to udržiavať boj proti fašizmu a neonacizmu.
Zároveň pochválil a vyzdvihol prácu starostky obce v zmysle, že obecný úrad odovzdáva „s
plnou špajzou“. Na bankových účtoch je viac ako 100 000,--Eur. Bude ich treba využiť
zodpovedne, dobre a hlavne sa poďakovať za to, že neodovzdala obecný úrad bez peňazí.
Zástupca starostky obce verí, že nové zastupiteľstvo bude pokračovať v dobre rozbehnutej
práci.

1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľsva
O výsledkoch volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva informovala prítomných
Mgr. Anna Segetová, podpredseda miestnej volebnej komisie.

Výsledky volieb v Obci Ostrý Grúň v roku 2018:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:

438
304

Počet platných hlasov odovzdaných pre starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
Bc. Jana Angletová – 147 hlasov
Mgr. Július Remenár – 154 hlasov
Za starostu obce bol zvolený pre volebné obdobie 2018 – 2022 Mgr. Július Remenár.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov boli zvolení:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Lívia Adamová – 166 hlasov
Karol Seget – 162 hlasov
Jozef Jánoš – 159 hlasov
Jozef Sedliak – 108 hlasov
Renáta Luptáková – 105 hlasov

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných platných hlasov sú:
Anna Maslenová – 98 hlasov
Mgr. Miroslav Seget – 87 hlasov
Mgr. Ľubica Debnárová – 85 hlasov
Ľubica Balážová – 75 hlasov
Mgr. Kamila Andoková – 73 hlasov
Jozef Kočiš – 68 hlasov
Peter Števkov – 50 hlasov
Vlasta Laurová – 41 hlasov
Ivan Pokrívka – 25 hlasov
Ján Bielik – 25 hlasov
V slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva p. Mgr. Anna
Segetová odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starosti a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Mgr. Miroslav Seget vyzval novozvoleného starostu obce na sľub, insígnie a vedenie
obecného zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce Mgr. Július Remenár zložil sľub, prevzal insígnie a zároveň sa
ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
Sľub starostu obce – príloha zápisnice

1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Mgr. Július Remenár vyzval novozvolených poslancov, aby zložili sľub
poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednotlivo prečítali sľub a jednotlivo sľub podpísali
Sľub poslancov – príloha zápisnice

Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
A) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
B) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Mgr. Július Remenár zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta
Luptáková, Jozef Sedliak, Karol Seget zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

PRACOVNÁ ČASŤ
Zmena programu podľa návrhu novozvoleného starostu obce Mgr. Júliusa Remenára. Všetci
poslanci jednohlasne súhlasili so zmenou programu.
Program zasadnutia OZ tvorí prílohu zápisnice.
1. Príhovor novozvoleného starostu
Starosta obce poďakoval všetkým ľuďom, ktorí prišli k voľbám. Všetkým, ktorí prišli
voliť. Špeciálne poďakoval ľuďom, ktorí mu dali hlas, čo viedlo k tomu, že sa stal
starostom obce. Verí, že bude mať priestor na to, aby obec zveľaďoval na úroveň, aby
bola známa na celom Slovensku. Zároveň poznamenal, že aj občania, ktorí mu hlas nedali,
nebudú mať žiadny problém, každý má u neho dvere otvorené. Heslo: „Starosta pre ľudí“
stále platí, čo sa bude dať vybaviť, určite vybavíme. Volebná účasť bola naozaj vysoká,
občania O. Gruňa mali záujem o to, akým spôsobom sa má obec ďalej pohybovať,
smerovať. Starosta obce uviedol, že ako nové obecné zastupiteľstvo sa musíme zosúladiť,
bude to tímová práca a bude sa snažiť vyriešiť všetko čo sa vyriešiť dá.
Starosta obce uviedol, že obecný úrad prebral iba v deň ustanovujúceho zastupiteľstva,
čo znamená, že veľa vecí musí navnímať, pribudlo veľa nových informácií, je veľa
nedokončených vecí, rozpracovaných. Zároveň platí, že rozpracované veci dokončí.
Priorita je vrátiť šport do našej obce, tiež kultúru. Ostrá kosa 2019 bude organizovaná na
úrovni, nakoľko nás čaká 15. jubilejný ročník. Starosta naďalej bude podporovať rozvoj
folklóru a iných aktivít vítaných v našej obci.
Na záver svojho príhovoru sa ešte raz poďakoval všetkým za podporu, dôveru a dúfa,
že občanov svojím počíňaním a svojou prácou nesklame.
2. Zriadenie komisie podľa čl. 7 od. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľby jej predsedu a členov
Starosta obce navrhol do komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov nasledovného predsedu a členov komisie:
Predseda komisie: Renáta Luptáková
Členovia komisie: Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
A) zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej predsedu a
členov
B) určuje
náplň práce, a to

-

-

Prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich
evidenciu.
Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií,
zamestnaní alebo činnosti.
Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a príslušných ustanovení
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starostom obce a hlavným kontrolórom a v odôvodnených prípadoch predkladá
obecnému zastupiteľstvu príslušné návrhy na začatie konania.

C) volí
1. predsedu komisie: Renátu Luptákovú
2. členov komisie: Jozefa Sedliaka a Jozefa Jánoša
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Zriadenie poriadkovej komisie podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a voľby jej predsedu a členov
Starosta obce navrhol do komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov nasledovného predsedu a členov komisie:
Predseda komisie: Karol Seget
Členovia komisie: Mgr. Lívia Adamová a Mária Vincová (po dohode)

Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
A) zriaďuje
poriadkovú komisiu podľa § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a voľbe jej predsedu a členov
B) určuje
náplň práce, a to
- Sleduje stav verejného poriadku v obci a navrhuje konkrétne opatrenia na jeho
zlepšenie.
- Rieši problémy, ktoré sú v obci podané ako námety od občanov.
- Predvoláva na zasadnutie komisii konkrétne osoby, ktoré sa riešia v súvislosti
s podaním a riešením sťažnosti.
- Rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat – psov, mačiek, oviec, kôz,
ošípaných a iných.
- Sleduje a dbá na dodržiavanie verejného poriadku – spolupracuje s políciou.
- Zaoberá sa a rieši narušenie občianskeho spolunažívania a susedských vzťahov,
pôsobí pre dosahovanie pokusov o zmier.
- Navrhuje pokuty za priestupky – rušenie nočného kľudu, verejné pohoršenie,
obťažovanie hlukom, zaujatie a znečisťovanie verejného priestranstva.

C) volí
1. predsedu komisie: Karola Segeta
2. členov komisie: a) poslanca Mgr. Líviu Adamovú
b) odborníka z radu obyvateľov obce a iných osôb Máriu Vincovú
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4.Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta obce navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
OZ Renátu Luptákovú.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
poveruje
poslanca Renátu Luptákovú zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5.Poverenie zástupcu starostu v zmysle § 13b ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta obce poveril za svojho zástupcu obce Mgr. Líviu Adamovú.
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie poverenie starostu obce v zmysle §
13b ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
a to Mgr. Líviu Adamovú.

6. Určenie platu starostu v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby určili plat starostu obce v zmysle Zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. Júliusa Remenára vo výške určenej
príslušným zákonom v základnej výške.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Diskusia
Starosta obce v diskusii informoval prítomných o rozpočtovom provizóriu. Zároveň
uviedol termín mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva na 27.12.2018 o 16,00 hod.,
kedy bude pracovné OZ.
Diskusia poslancov:
Mgr. Adamová L. – plnenie komunitného plánu obce
Sedliak J. – šport v obci, hlavne futbal
Jánoš J. – činnosť hasičov
Starosta – nové požiarne auto, zmobilizovanie DHZ
Na záver diskusie starosta obce pozval všetkých na plánovanú Silvestrovskú veselicu so
začiatkom o 21,00 hod. v kultúrnom dome.
8. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zápisnica vyhotovená a podpísaná dňa 21.12.2018.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

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

Mgr. Lívia Adamová, overovateľka zápisnice

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

Karol Seget, overovateľ zápisnice

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

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

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

