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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení starosta obce zvolal
plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2019 o 16,00 hod. v konferenčnej
miestnosti rekreačného zariadenia Dopravárik v Ostrom Grúni.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak,
Jozef Jánoš, Karol Seget
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov.
Interpelácie poslancov.
Schválenie škodovej komisie.
Prijatie uznesenia k spolufinancovaniu projektu rekonštrukcie kotolne v materskej škôlke.
Schválenie zámennej zmluvy pozemkov medzi Obcou Ostrý Grúň a Ing. Pavlom
Debnárom.
9. Schválenie kúpy časti parcely 493 v prospech Obce Ostrý Grúň o výmere 14 m2 v zmysle
geometrického plánu č. 35302551-100/2019.
10. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č.
CKN 201/5.
11. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č.
CKN 201/6.
12. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č.
CKN 2355/5.
13. Rôzne.
14. Voľba hlavného kontrolóra Obce Ostrý Grúň /v čase o 18.00 hod./
15. Záver.

1. Otvorenie.
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci a OZ je
uznášaniaschopné.
Následne prečítal navrhnutý program zasadnutia podľa jednotlivých bodov.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Starosta obce navrhol prítomným poslancom zmenu programu nasledovne:
Bod 10 pôvodného programu sa ruší, bod 11 pôvodného programu sa ruší a bod 14
pôvodného programu sa opravuje v závere, a to čas voľby hlavného kontrolóra obce z 18,00
hod. na 17,00 hod.
Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zmenu programu nasledovne:
- bod 10 pôvodného programu sa ruší
- bod 11 pôvodného programu sa ruší
- bod 14 sa opravuje v bode – čas 18,00 hod. mení sa v čase o 17,00 hod.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 96/2019
OZ v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov.
Interpelácie poslancov.
Schválenie škodovej komisie.
Prijatie uznesenia k spolufinancovaniu projektu rekonštrukcie kotolne v materskej
škôlke.
8. Schválenie zámennej zmluvy pozemkov medzi Obcou Ostrý Grúň a Ing. Pavlom
Debnárom.
9. Schválenie kúpy časti parcely 493 v prospech Obce Ostrý Grúň o výmere 14 m2
v zmysle geometrického plánu č. 35302551-100/2019.
10. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň,
parc. č. CKN 2355/5.
11. Rôzne.
12. Voľba hlavného kontrolóra Obce Ostrý Grúň /v čase o 17.00 hod./
13. Záver.

Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Zuzana Hablákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Jánoša a Karola Segeta.
Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Jozef Jánoš a Karol Seget.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Interpelácie občanov
Mgr. Seget Miroslav – Otázky a odpovede v zápisniciach. Keď sa niečo pýta občan, tak musí
byť aj odpoveď starostu.
Starosta – Nie som si toho vedomý, ale pozriem sa na to.
Mgr. Seget Miroslav – Kontrola plnenia uznesení. Na každom zastupiteľstve by to malo byť
zaradené do programu, splnené, nesplnené.
Starosta – Samozrejme, bude. Čakalo sa na zvolenie hlavného kontrolóra.
Mgr. Seget Miroslav – Odkaz pre starostu. Zrušil si to. Či ti vadia podnety od občanov?
Starosta – Na novej web stránke je odkaz, kde môžu občania písať. Toto je forma, ktorú som
si zvolil.
Mgr. Seget Miroslav – Transparentnosť netreba. Čo na to hovoria poslanci?
Mgr. Adamová Lívia – Je to voľba starostu, ktorý má na to právo. Si prvý občan, ktorému to
vadí. Ja s tým zatiaľ súhlasím.
Sedliak Jozef – Je to jeho plné právo. Tiež súhlasím.
Mgr. Seget Miroslav – Vízie na budúci rok. Starosta aj poslanci, čo chcete robiť?
Starosta – My vízie nemáme. Máme plány. Pri tvorbe rozpočtu budeme plánovať aktivity na
budúci rok.
Mgr. Seget Miroslav – Kosenie v obci. Chválim Jozefa Jánoša a hasičov. Ale čo so zvyškom?
Čo s tým neporiadkom. Dal sa na cudzí pozemok.
Starosta – Pracujeme na tom. Vidíš sám, nemôžeš nič namietať.
Mgr. Seget Miroslav – Separovaný zber pri bytovkách. Treba sa vám doprosovať? Predtým
to bolo zrealizované hneď, teraz vám volajú permanentne. Trvá 2 týždne, kým to vynesiete.
Starosta – S touto otázkou sme sa nezaoberali.
Mgr. Seget Miroslav – Autobusová zastávka pri obecnom úrade. Ako bude vyzerať? Prečo ste
začali touto autobusovou zastávkou, keď pri materskej škole je nástupné miesto aj pri
kaplnke. Prečo začínate so zastávkou, ktorá bola relatívne v pohode? Či preto, že starosta tam
býva?
Starosta – Nachádza sa v strede obce, kde je najviac ľudí. Preto sme sa rozhodli, že táto bude
prvá a ostatné pôjdu postupne. Investícia je schválená, prostriedky vyčlenené.
Mgr. Seget Miroslav – Poslanci z dolných dvorov, súhlasíte s tým, že?

Starosta – Zastávka sa nerobí preto, že tam bývam, ja do práce chodím pešo a používam auto.
Ale je to pre ľudí, pretože najviac nastupuje v strede obce. Zastávky budú všetkých 5
postupne.
Mgr. Seget Miroslav – Požiarna zbrojnica, ukončený projekt?
Starosta - Nie, neodovzdali stavbu tak ako mali.
Mgr. Seget Miroslav – To aj ty doma namaľuješ pol domu?
Starosta – Je to váš projekt, ako ste ho nastavili tak to je. Ja držím sľub a dokončil som to.
Mgr. Seget Miroslav – Obecný rozhlas.
Starosta – Ako ste vybrali firmu, tak to je. Nie som s tým stotožnený, je to váš výber.
Podľa vyjadrenia majiteľa firmy, ktorá má stavbu realizovať má sa začať v septembri
Mgr. Seget Miroslav- Sanita v škôlke. Ako to vyzerá? Nie je stále urobená. Kedy plánujete
robiť?
Starosta – Nemáme kompletný materiál, nemáme firmu vysúťaženú. Keď sa to má robiť, tak
poriadne. Urobí sa to cez jarné prázdniny, s pani riaditeľkou škôlky sme dohodnutí.
Mgr. Seget Miroslav – Prerábať obecný úrad bolo ok, ale škôlku nie.
Mgr. Seget Miroslav – „Multifunkčné ihrisko.
Starosta – Peniaze sú schválené. Čaká sa, kedy prídu na účet.
Mgr. Seget Miroslav – Aký je stav bankových účtov momentálne v obci?
Starosta – Na to neodpoviem. Dostal si odpoveď písomne.
Mgr. Seget Miroslav – Poslanci, treba zaviazať starostu, nech reálne vypočíta, ktoré peniaze
boli viazané a ktoré boli voľne k dispozícii.
Luptáková Renáta – Na projekty bolo už dosť viazaných financií.
Starosta – Požiadať ma môžu, ale nie zaviazať.
Mgr. Seget Miroslav – Takže sa nedozviem koľko je peňazí na účtoch?
Starosta – Dostal si informáciu písomne.
Bc. Angletová Jana - Kde sú drevené sochy? Mohli by sa vystaviť a byť ozdobou obce.
Starosta – Sochy sú odložené na suchom mieste.
Bc. Angletová Jana – Svetlá. Na hornom konci sa večer neskoro zapaľujú. Aj pán Sedliak by
o tom mohol niečo vedieť.
Sedliak Jozef – Ja som to hlásil.
Starosta – Nie som si vedomý, že je to tak, pretože som to už riešil na podnet p. Sedliaka. Ale
nie je problém, pozriem sa na to.
Bc. Angletová Jana – Neporiadok v dedine. Zvykli sme robiť jarné čistenie obce. Plechovky,
tráva, pri kosení to povyskakovalo všetko von. Nedalo by sa to vyzbierať? Je to vizitka obce.
Starosta – Všetko sa dá.
Iné pripomienky a návrhy občanom neboli.

5. Interpelácie poslancov
Luptáková Renáta – požiadavka na umiestnenie dopravného značenia v časti obce Vršok na
zákaz vjazdu nákladným vozidlám
Starosta – Preveria sa možnosti vyplývajúce zo zákona.
Mgr. Adamová Lívia – požiadavka na umiestnenie radaru pri vjazde do obce
Starosta – Obec má podanú žiadosť, teraz v septembri je II. kolo, počkáme na odpoveď.

Iné pripomienky a návrhy poslancov neboli.
6. Schválenie škodovej komisie
Starosta obce prítomným predniesol návrh vnútorného predpisu o škodovom konaní, ktorý
tvorí prílohu tejto zápisnice. Je potrebné do predpisu určiť zloženie škodovej komisie.
Škodová komisia je poradným orgánom starostu obce, pre kvalifikované posudzovanie
škodových prípadov, podávanie návrhov na ich riešenie a vysporiadanie v zmysle platných
právnych predpisov. Škodová komisia návrh na riešenie škody predkladá na rozhodnutie
starostovi obce.
Cieľom tohto vnútorného predpisu je určiť postup pri zisťovaní a posudzovaní náhrad škôd
v pôsobnosti obce. Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na škody spôsobené obci jeho
zamestnancami, a tiež externými pracovníkmi.
Návrh Smernice č. 1/2019 – Škodové konanie v pôsobnosti obce Ostrý Grúň tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Starosta obce za členov škodovej komisie navrhol: Predseda: Mgr. Lívia Adamová
Člen: Renáta Luptáková
Člen: Jana Bulíková
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Smernicu č. 1/2019 o škodovom konaní v pôsobnosti
Obce Ostrý Grúň.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje škodovú komisiu v zložení:
Predseda: Mgr. Lívia Adamová
Člen: Renáta Luptáková
Člen: Jana Bulíková
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa:

7. Prijatie uznesenia
v materskej škôlke.

k spolufinancovaniu

projektu

rekonštrukcie

kotolne

Starosta obce informoval prítomných o podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41 na Rekonštrukciu kúrenia Materskej školy v obci
Ostrý Grúň s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Celkové náklady na realizáciu

uvedeného projektu sú 178 251,62 Eur, pričom obec zabezpečuje povinné spolufinancovanie
projektu vo výške 8912,58 Eur.
Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania
projektu: Rekonštrukcia kúrenia Materskej školy v obci Ostrý Grúň s využitím obnoviteľných
zdrojov energie, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41, t. j. 5 % z celkových oprávnených
výdavkov.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Schválenie zámennej zmluvy pozemkov medzi Obcou Ostrý Grúň a Ing. Pavlom
Debnárom.
Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti Ing. Pavla Debnára so záujmom
zámeny svojich pozemkov s obecnými pozemkami.
Návrh zámennej zmluvy mali poslanci k nahliadnutiu.
Mgr. Seget Miroslav – Môžem zopár otázok k tomuto? Na základe čoho ste zistili, že tie
pozemky majú rovnakú hodnotu? Zamieňate pozemok intravilán vs. extravilán 1:10? Takže,
keď si zoberieme, že pozemky podľa znaleckého posudku intravilán zhruba 6,00/m2
a extravilán zhruba 0,60/m2 , touto zmluvou oberiete obec o 35 000 Eur.
Bc. Angletová Jana – Máte znalecký posudok?
Starosta – Nech sa páči, ak sa vám to nepáči, píšte. To radi robíte. Dobre.
Bc. Angletová Jana – Nie, pýtame sa konkrétne otázky.
Mgr. Seget Miroslav – Takže, vám to nevadí, hej?
Starosta –„Ale ja vám nejdem odpovedať.
Bc. Angletová Jana – Ale ty si starosta, ty musíš odpovedať.
Starosta – Ja vediem schôdzu, bude diskusia, môžete sa tam potom pýtať.
Mgr. Seget Miroslav – Vy idete schválíť -35 000 Eur pre obec.
Starosta – Zaves to na facebook.
Mgr. Seget Miroslav – Zavesím to na facebook, jasné, aj hlasovanie.
Bc. Angletová Jana – Okrem iného, p. Debnár je človek, ktorý tu má čierne stavby,
neoprávnene užíva obecný pozemok.
Starosta – Toto tu neriešime.
Bc. Angletová Jana – To nie, že neriešime. My takémuto človeku zamieňame
pozemky z akého dôvodu?
Starosta – Lebo je to v prospech obce.
Mgr. Seget Miroslav – Aký prospech obce?
Starosta – Dobre, je to váš názor.
Mgr. Seget Miroslav - Ešte vám poviem jednu historku s p. Debnárom. On to riešil aj na
zastupiteľstve pred tým.
Starosta – Mám ťa vykázať s tadiaľto?
Mgr. Seget Miroslav – Vykáž ma kľudne, zavolaj policajtov, vykáž ma, hej?
Bc. Angletová Jana – Len ty potom nemôžeš viesť zastupiteľstvo.

Starosta – Ja mám právo ťa vykázať. Ty to veľmi dobre vieš.
Mgr. Seget Miroslav – Tak ma vykáž, daj mi pokutu, mne to je jedno, mňa neumlčíš, to sa ti
nepodarí.
Starosta – Ale správaj sa slušne, tak ako sa na občanov patrí.
Mgr. Seget Miroslav - My sme p. Debnárovi ponúkali na zámenu pozemky vyše Jana Segeta.
To nechcel. Lebo vie veľmi dobre, že je to zhruba na rovnakej hodnote pozemky. A vy im
zamieňate pozemky extravilán a intravilán, on má extravilán a obec intravilán a vy im to
zameníte 1:1.
Starosta – Čo je na tom?
Mgr. Seget Miroslav – Ako ty úplne bez problémov zameníš tvoj súkromný pozemok
v intraviláne za rovnakú výmeru v extraviláne? Zameníš to ako súkromná osoba?
Starosta – Čo je na tom?
Mgr. Seget Miroslav - Ty ako súkromná osoba by si prišiel o 35 000 Eur bez problémov?
Starosta – Čo je na tom?
Mgr. Seget Miroslav - Jaj, no dobre.
Bc. Angletová Jana - No, obec bude škodná.
Starosta – Dobre, dávam hlasovať.
Bc. Angletová Jana - Neviselo to 15 dní. Viselo to 15 dní?
Starosta - Zámer visel.
Mgr. Seget Miroslav – Máte tu budúceho p. kontrolóra. Spýtajte sa ho, či je normálne
zamieňať
intravilán za extravilán v rovnakej výmere.
Ing. Láslo Marián – Ja nie som kontrolór tu, ale v meste Banská Štiavnica, ja nepoznám
program rokovania. Predpokladám, že sa schvaľuje osobitným zreteľom.
Bc. Angletová Jana –No, nie, neschvaľujú ho osobitným zreteľom.
Ing. Láslo Marián - Musíte najprv schváliť zámer, na 15 dní visí, potom ďalej bude visieť
a na ďalšom zastupiteľstve schvaľujete ten zámer, ktorý ste schválili predtým.
Mgr. Seget Miroslav - Zámer ste neschválili. Ako, nehnevajte sa na mňa.
Bc. Angletová Jana - Neschválili zámer, ani znalecký posudok. Osobitný zreteľ musí mať
znalecký posudok, aj zamieňaného aj druhého pozemku. Lebo v osobitnom zreteli musíte mať
znalecký posudok.
Ing. Láslo Marián - Nie, to je bez znaleckého posudku. Pokiaľ vy to zdôvodníte v osobitnom
zreteli, práve to je ten inštitút, kde nepotrebujete vôbec nič.
Mgr. Seget Miroslav - To je zneužívanie, to je zneužívanie zákona.
Ing. Láslo Marián – Ten osobitný zreteľ nemusí byť podložený ďalšími listinnými dôkazmi, t.
z. v tomto prípade aj znaleckým posudkom, ako sa rozhodne zastupiteľstvo a schválite to 3/5
väčšinou, tak to platí. Osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený v prospech verejného záujmu.
Bc. Angletová Jana – No, a toto nie je vo verejnom záujme.
Mgr. Seget Miroslav - Chcem vidieť ten verejný záujem.
Starosta – No, dobre.
Bc. Angletová Jana - Zostatková hodnota pozemku, aká je?
Mgr. Seget Miroslav - Znižujú hodnotu majetku.
Starosta – Toto je váš názor.
Bc. Angletová Jana - To nie, to máš v zákone, tak to prečítaj. To nie je môj názor. To je
vzhľadom na povahu zámennej zmluvy, kedy obec zamieňa určité svoje veci s vecami iného
konkrétneho a vopred určeného subjektu, neprichádzajú pri zmene do úvahy spôsoby prevodu
ako obchodná verejná súťaž, dražba alebo priamy predaj. Vzhľadom na povahu zámeny je
pojmovo vylúčené realizovať akúkoľvek formu súťaže. Preto jediný reálny spôsob pri zámene
nehnuteľného majetku, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3500 Eur, považujeme

schválenie zámeny ako prípad osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 s povinnosťou
zverejniť zámer 15 dní pred rokovaním.

Záver:
Starosta obce sa vyjadril, keďže zámer nebol schválený definíciou osobitného zreteľa, čím
neboli naplnené zákonné podmienky, tento bod sa nebude schvaľovať. Aby došlo
k schváleniu zámennej zmluvy, vypracuje sa nový zámer a s budúcim p. kontrolórom
stanovíme zákonný postup v uvedenej veci.

9. Schválenie kúpy časti parcely 493 v prospech Obce Ostrý Grúň o výmere 14 m2
v zmysle geometrického plánu č. 35302551-100/2019.
Starosta obce oboznámil prítomných so zahájenými stavebnými prácami rekonštrukcie
autobusovej zastávky, pričom pozemok pod autobusovou zastávkou je vo vlastníctve firmy
S poweR product, s. r. o. Bratislava. Na základe vzájomnej dohody o vysporiadaní uvedeného
pozemku sa obidve strany dohodli na odkúpení časti parcely C-KN č. 493 vo výmere 14 m2
od uvedenej firmy v prospech Obce Ostrý Grúň.
Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
A) schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku, a to:
1. pozemok pod autobusovou zastávkou od firmy S PoweR product, s. r. o.,
Odborárska 52, 830 03 Bratislava 33, prevádzka Ostrý Grúň 94, IČO: 31366694,
DIČ: 2020333579, IČ DPH: SK2020333579, C-KN 493, zastavaná plocha a nádvorie,
zapísanej na liste vlastníctva č. 409, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č.
35302551-100/2019 zo dňa 15.08.2019 vyhotoveným geodetom Bc. Tiborom
Baloghom, GEOTOP, Šoltésovej 56, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 35302551
o výmere 14 m2.
2. spôsob kúpy majetku uvedeného v bode 1 tohto uznesenia je v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, za cenu dohodou vo výške 1,00 Eur za
uvedenú plochu od predávajúceho: S PoweR product, s. r. o., Odborárska 52, 830 03
Bratislava 33, prevádzka Ostrý Grúň 94, IČO: 31366694, DIČ: 2020333579, IČ DPH:
SK2020333579, zastúpenej Ing. Františkom Maslenom v podiele 1/1 v prospech Obce
Ostrý Grúň.
3. dôvod kúpy je prospešný pre obyvateľov Obce Ostrý Grúň a je v súlade s verejným
záujmom.
B) poveruje starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku
v súlade s týmto uznesením a podaním návrhu na vklad na Okresný úrad Žarnovica,
katastrálny odbor.

Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. Vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň,
parc. č. CKN 2355/5.
Starosta obce oboznámil prítomných so zámerom vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
a podmienkami vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na parcelu C-KN č. 2355/5, ktorá sa
nachádza v časti obce Boháčka a je vymeraná geometrickým plánom o výmere 1000 m 2 .
Bc. Angletová Jana – Máme záujemcov?
Starosta – Áno.
Bc. Angletová Jana – Koľkých?
Starosta – To je irelevantné.
Bc. Angletová Jana – Tam bol znalecký posudok s vyššou hodnotou.
Starosta – Vychádzali sme s vašich podkladov.
Mgr. Seget Miroslav – Kedy boli robené posudky?
Starosta – Tam sa cena pozemku nemenila. Je to vecou ponuky a dopytu. Nie je povinný
znalecký posudok.
Prebiehala diskusia vo veci potreby vypracovania znaleckého posudku.
Záver:
Starosta obce sa vyjadril, keďže boli k bodu pripomienky, o tomto bode sa nebude hlasovať
a obec dá vypracovať znalecký posudok na parcelu C-KN č. 2355/5. Následne sa bude
postupovať v zmysle zákona.
11. Rôzne
Informácie starostu obce
-

separovaný zber v obci a do budúcna možnosť prehľadu o triedených zložkách
každého občana
fungovanie materskej školy v obci
obecný rozhlas
požiarna zbrojnica
BD 335 16 b. j. podpísané zmluvy zo ŠFRB a Ministerstvom dopravy a výstavby SR
dotácia na obnovu pamätníkov – zamietnutie
projekt „Wifi pre teba“
čerpanie z rezervného fondu na rekonštrukciu autobusovej zastávky a obecného úradu
projekt na Dom smútku

Jánoš Jozef – hasičské auto
Bc. Angletová Jana – V škôlke je sanita. Kupovala som záchody, umývadlá. Je to
v riaditeľni, tiež obkladačky.
Starosta – Bude sa na tom pracovať, riešili sme to s riaditeľkou. Chýbajú batérie. Záchody sú
veľké. Škôlka bude, nemusíte sa báť. Nie je to vec, čo by som nechcel robiť.
12. Voľba hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň
Starosta oboznámil prítomných s podmienkami vyhlásenými na voľbu hlavného kontrolóra
obce. Voľba hlavného kontrolóra obce sa konala na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Do výberového konania sa prihlásil iba jeden uchádzač.
Mgr. Lívia Adamová, zástupkyňa starostu obce informovala o forme a dátume
doručenia obálky s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať“, skontrolovala
či písomná prihláška obsahuje všetky náležitosti v zmysle uznesenia č. 94/2019 zo dňa
15.07.2019 a informovala prítomných o danej skutočnosti.
Do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásil Ing. Marián Láslo,
bytom Štiavnické Bane 185, 969 81 Štiavnické Bane.
Následne sa poslanci oboznámili s prihláškou a prílohami kandidáta, ktorý predložil
požadované doklady.
Starosta obce vyzval prítomného Ing. Mariána Lásla k prezentácii svojej kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Na základe vyhodnotenia prihlášky prebehlo hlasovanie poslancov:
Meno kandidáta
Ing. Marián Láslo

Počet platných hlasov
5

Do funkcie hlavného kontrolóra obce Ostrý Grúň bol zvolený Ing. Marián Láslo.
Starosta obce konštatoval, že všetky náležitosti voľby hlavného kontrolóra obce boli splnené
a podaním ruky zablahoželal novozvolenému hlavnému kontrolórovi a poprial veľa
pracovných a spoločných úspechov.
Uznesenie č. 102/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
A/ schvaľuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto: a)
menný zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky: Ing. Marián Láslo, b) prezentácia
kandidáta, c) hlasovanie o kandidátovi.
B/ konštatuje, že podmienky uvedené v uznesení č. 94/2019 zo dňa 15.07.2019 boli splnené
uchádzajúcim sa kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra.
C/ volí do funkcie kontrolóra Obce Ostrý Grúň Ing. Mariána Lásla, jeho funkčné obdobie
začne dňom 09.09.2019, pričom tento deň sa považuje za deň nástupu do práce.

D/ schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra obce 0, 2 mesačne.
E/ poveruje starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným hlavným kontrolórom
obce.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 103/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni súhlasí s inou zárobkovou činnosťou hlavného
kontrolóra obce.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 05.09.2019 o 17,40 hod.
Zápisnica po prečítaní a schválení podpísaná.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

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

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

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

Karol Seget, overovateľ zápisnice

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

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

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

