Obec Ostrý Grúň
966 77 Ostrý Grúň
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starosta obce zvolal
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2019 o 16,00 hod. v zasadačke obecného
úradu.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš,
Renáta Luptáková, Jozef Sedliak
Ďalej prítomná: Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce, príchod o 16,20 hod.
Program:
Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Interpelácie poslancov
4. Interpelácie občanov
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
6. Schválenie rozpočtu obce pre roky 2019 – 2021
7. Prerokovanie žiadosti Ing. Jany Bugnovej, Ostrý Grúň 207, 966 77 Ostrý Grúň
o odkúpenie časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň, parcela č.
C-KN 171/1, druh pozemku TTP o celkovej výmere 701 m2
8. Prerokovanie žiadosti Dušana Píša, Ostrý Grúň 24, 966 77 Ostrý Grúň o odkúpenie
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň, parcela č. C-KN 2016, druh
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, využívaná ako
miestna a účelová
2
komunikácia o celkovej výmere 1 112 m
9. Schválenie prenájmu obecných priestorov v budove obecného úradu
10. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontrolnej činnosti
11. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
12. Rôzne
13. Záver

1. Otvorenie a schválenie programu
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
všetkých prítomných a prečítal program. Na začiatku informoval poslancov o predložení
žiadosti Bc. Jany Angletovej, Ostrý Grúň 220, 966 77 Ostrý Grúň o zaradenie do programu
rokovania – Prerokovanie deliminačného protokolu doručenej na obecný úrad dňa
14.01.2019. Uvedená žiadosť bola považovaná za bezpredmetnú, nakoľko je potrebné dlhšie
časové obdobie k oboznámeniu sa s jednotlivými položkami deliminačného protokolu, hlavne
čo sa týka majetku obce. Poslanci jednohlasne súhlasili s nezaradením uvedenej žiadosti do
programu rokovania.
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní na zasadnutí všetci poslanci a OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia v zmysle predloženého
návrhu.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol:
Overovatelia zápisnice – Renáta Luptáková a Mgr. Lívia Adamová
Návrhová komisia – Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Zuzanu Hablákovú.
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
a)volí overovateľov zápisnice v zložení: Renáta Luptáková, Mgr. Lívia Adamová
b)volí návrhovú komisiu v zložení: Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Interpelácie poslancov
Starosta obce vyzval poslancov aby vyjadrili svoje pripomienky a návrhy.
Luptáková R. – informácia o priebehu pietneho spomienkového zhromaždenia
Starosta – oboznámil s programom konania pietnych spomienok so začiatkom v obci Kľak
s pokračovaním v Ostrom Grúni. Tiež poukázal na krátke časové obdobie pre riadnu prípravu

konania pietnych spomienok. Informoval o zabezpečenej hudbe, vencov, údržbe a príprave
okolia pamätníka, aby toto spomienkové zhromaždenie prebehlo úspešne s určeným cieľom.
Jánoš J. – informácia o vypúšťaní balónov života, navrhol tohto roku pre deti iné zapojenie
detí do pietnych spomienok
Starosta – nesúhlasil s vypúšťaním balónov života, nakoľko je to síce pekné, ale znečisťuje to
životné prostredie, avšak súhlasí s inou variantou zapojenia detí do pietnych spomienok,
pričom sa to bude pripravovať v najbližšom čase.
Starosta obce zároveň informoval prítomných podrobne o priebehu pietneho spomienkového
zhromaždenia začínajúceho sa v Kľaku. Do Kľaku pôjde starosta obce, Mgr. Lívia Adamová
a Karol Seget, potom sa všetci presunú do našej obce. Informoval, že zatiaľ svoju účasť
nepotvrdil žiadny vyšší ústavný činiteľ. Všetky sprievodné veci sú potvrdené na Ministerstve
obrany SR, taktiež sa tejto udalosti zúčastnia predstavitelia nášho regiónu. Veríme, že účasť
bude čo najvyššia a všetko dobre dopadne.
Informácie starostu obce
Webová stránka
v súčasnosti je web stránka v havarijnom stave a je problém s otvorením. Vstúpil som do
rokovania s dvomi firmami, ktoré sa ako jediné špecializujú na tvorbu a úpravu webových
stránok obcí. Sú to firmy Webygroup, s.r.o. a Galileo Slovakia, s.r.o. V najbližších dňoch sa
bude pracovať na tom, aby stránka obce bola opäť funkčná a spĺňala svoj účel.
Plat bývalej starostky obce
Kontrolou bolo zistené, že bývalá starostka obce, a tiež hlavná kontrolórka obce mali vyššiu
výplatu za rok 2018 ako mali mať. Odvíja sa to od počtu obyvateľov obce na základe
Štatistického úradu SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov, ktorý je v obciach.
Vzniknutý rozdiel obec navrhuje vysporiadať v mesačnej výplate za december 2018.
O vzniknutej skutočnosti bude bývalá starostka obce písomné oboznámená a vyzvaná na
súhlas vysporiadania daného rozdielu.
Prepočet platu starostky obce a hl. kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
Starosta obce sa následne vyjadril k:
- Rekonštrukcii obecného rozhlasu
- Rekonštrukcii Požiarnej zbrojnice
- Prestavbe kultúrneho domu
- Bytovej výstavbe s. č. 335
Zároveň konštatoval, že niektoré zákazky sú nadhodnotené a zmluvy boli pouzatvárané po 10.
decembri 2018.

4. Interpelácie občanov
Neboli žiadne pripomienky a návrhy občanov.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
Hl. kontrolórka obce Ing. Elena Ďurovičová oboznámila prítomným s odborným stanoviskom
k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky obce tvorí prílohu tohto zápisu.
Zároveň prebiehala diskusia s poslancami k niektorým položkám rozpočtu obce.
Pripomienky:
Mgr. Seget M.- návrh na presun finančných prostriedkov vo výške 500,-- Eur z položky
Výdavky/Ekon. Kl 611/Zdroj 111 do novovytvorenej položky Ekon. Kl. 642014 transfer
jednotlivcovi.
Obsah pripomienky v celom znení tvorí prílohu tejto zápisnice.
Luptáková R. – odporučila komunikáciu s Ing. Hyblovou J.-účtovníčkou
Starosta – nakoľko bývalé vedenie obce nepripravilo rozpočet, obec je v rozpočtovom
provizóriu. Z tohto dôvodu je rozpočet urobený podľa minulého roka a upravený na aktuálny
stav tak, aby obec mohla fungovať. Postupne sa bude upravovať podľa potrieb, ktoré vyplynú
počas roka 2019. Starosta upozornil na potrebu schválenia rozpočtu.
Iné pripomienky poslancov neboli.
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Ing. Eleny Ďurovičovej k rozpočtu obce na rok 2019.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Schválenie rozpočtu obce pre roky 2019 – 2021
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k schváleniu rozpočtu obce pre roky 2019
– 2021.
Pripomienky poslancov:
Luptáková R. – fin. prostriedky na opatrovateľskú službu
Adamová L. – informovala prítomných o novele zákona, kde mala obec povinnosť
vypracovať komunitný plán a zaslať na VUC, pričom komunitný plán sa robil iba v októbri
2018. So starostom obce absolvovala rokovanie s agentúrou, pričom je schválený nový
projekt od 01.02.2019, kde bude obec poskytovať súčinnosť pri pomoci občanom, ktorí
potrebujú opatrovateľskú službu.
Starosta – dostali sme možnosť využiť grant v Ostrom Grúni, čo je vítané, nakoľko je
obmedzený počet, zároveň je stanovená spoluúčasť, niečo uhradí obec, niečo občan.

Adamová L. – je potrebná zmena prílohy VZN č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb zo
súčasných 0,66 Eur na 1,00 Eur/hod. úkonov pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Starosta – žiadosť o dotáciu na Ostrú kosu nebola minulý rok podaná a tohto roku je 15.
jubilejný ročník.
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie rozpočet obce pre roky 2020 – 2021
v zmysle predloženého návrhu.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtu pre
rok 2019 a ďalšie obdobia.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 s navrhovanými
pripomienkami.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Prerokovanie žiadosti Ing. Jany Bugnovej, Ostrý Grúň 207, 966 77 Ostrý Grúň
o odkúpenie časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň, parcela
č. C-KN 171/1, druh pozemku TTP o celkovej výmere 701m2
Starosta obce oboznámil prítomných s podanou žiadosťou Ing. Jany Bugnovej o odkúpenie
časti pozemku vo vlastníctve obce, pričom vlastníci potrebujú zabezpečiť prístup k rodinnému
domu.
Materiály mali poslanci k nahliadnutiu. Prítomná bola aj Ing. J. Bugnová.
Pripomienky poslancov:
Sedliak J. – nachádza sa tam septik, navrhujem zriadiť vecné bremeno na používanie
fekálneho vozidla
Seget K. – návrh na zámenu pozemkov
Bugnová J. – za bývalého vedenia bolo navrhnuté tak, aby tam bol 3 m priestor pre auto na
septík, takto to bolo navrhnuté aj geodetovi.

Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Ing. Jany Bugnovej, Ostrý
Grúň 24, 966 77 Ostrý Grúň o odkúpenie časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Ostrý Grúň, parcela č. C-KN 171/1, druh pozemku TTP o celkovej výmere 701 m2.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Odporúčania: žiadosť bude znovu prerokovaná na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
po vyjadrení sa žiadateľky po prerokovaní s vlastníkmi uvedeného pozemku so zámerom
zámeny pozemkov.
8. Prerokovanie žiadosti Dušana Píša, Ostrý Grúň 24, 966 77 Ostrý Grúň
o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň, parcela č. CKN 2016, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, využívaná ako miestna
a účelová komunikácia o celkovej výmere 1 112 m2.
Starosta obce oboznámil prítomných s podanou žiadosťou Dušana Píša o odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce Ostrý Grúň.
Materiály a podklady mali poslanci k nahliadnutiu a tvoria prílohu zápisnice.
Na OZ bol prítomný aj žiadateľ p. Dušan Píš.
Diskusia:
Starosta – spolu s p. J. Sedliakom sme boli uvedený pozemok pozrieť osobne, ale náhradná
trasa nie je možná legálne. Z môjho pohľadu by bolo jediné možné riešenie, ak obec by
odkúpila časť parcely popod dom, cesta by sa zamenila.
Píš D.- trval na odpredaní pozemku do jeho vlastníctva so zriadením vecného bremena pre
prechod vlastníkov okolitých pozemkov.
Adamová L. – Ak to raz bude tvoje, varianta s ťarchou je bezpredmetná.
Starosta obce vyzval poslancov k vyjadreniu a hlasovaniu.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje odpredaj parcely C-KN 2016, druh
pozemku Zastavané plochy a nádvorie, Dušanovi Píšovi, Ostrý Grúň 24, 966 77 Ostrý Grúň,
využívanú ako miestnu a účelovú komunikáciu o výmere 1 112 m2.
Za: 0
Proti: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak
Zdržal sa: Renáta Luptáková, Jozef Jánoš

9. Schválenie prenájmu obecných priestorov v budove obecného úradu
Starosta obce oboznámil prítomných, že Zmluva o nájme nebytových priestorov pre
Poštu Ostrý Grúň bola zverejnená spôsobom obvyklým a je potrebné schváliť prenájom
týchto priestorov pre ďalšie obdobie.
Materiály mali poslanci k nahliadnutiu.
Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje prenájom nebytových priestorov pre Poštu
Ostrý Grúň v budove obecného úradu o výmere 37,09 m2 za celý predmet nájmu do
31.12.2020 podľa osobitného zreteľa.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti
Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce informovala prítomných o zistených
výsledkoch kontroly iba ústne, nakoľko pre zdravotné problémy správa nebola dokončená.
Kontrola bola zameraná na vyrubené Rozhodnutia DZN pre fyzické a právnické osoby, či
priznané pozemky a stavby súhlasia s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností.
-

Nová informácia ku krátkodobému úveru 6000,-- Eur

Poslancom tento úver nebol jasný, hl. kontrolórka finančnú situáciu k 30.9.2018 a stanovisko
pošle elektronicky v čo najkratšom čase.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
o výsledkoch kontrolnej činnosti.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Schválenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce poslancom predložila plán kontrol na 1.
polrok 2019.
Plán kontrol tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci žiadali zaradiť do plánu odkontrolovať konkrétny majetok za rok 2018 k 31.12.2018
a evidenciu zakúpeného a vyradeného majetku v roku 2018.

Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I.
polrok 2019 podľa predloženého návrhu.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom požiadavku na súhlas k zastupovaniu obce
v organizáciách a združeniach, v ktorých je obec členom.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni deleguje starostu obce Ostrý Grúň na zastupovanie
obce v organizáciách a združeniach, v ktorých je obec členom.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Lívia Adamová, zástupkyňa starostu obce, predniesla prítomným požiadavku na zmenu
prílohy VZN č. 5/2015, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb
v obci Ostrý Grúň, pričom úhrada prijímateľa za poskytnutú službu bude upravená z 0,66
Eur/hod. na 1,00 Eur/hod. úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základných
sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zmenu prílohy VZN č. 5/2015, ktorým sa
upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v Obci Ostrý Grúň zo sumy 0,66
Eur/hod. na sumu 1,00 Eur/hod. úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť,
základných sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy s účinnosťou od
01.02.2019.
Za: Karol Seget, Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 14.01.2019 o 18,45 hod.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

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

Mgr. Lívia Adamová, overovateľka zápisnice

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

Renáta Luptáková, overovateľka zápisnice

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

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

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

