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
plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 06.06.2019 o 16,00 hod.
v zasadačke obecného úradu.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš,
Renáta Luptáková, Jozef Sedliak
Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov.
Interpelácie poslancov.
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Ostrý
Grúň.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň.
Schválenie záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2018.
Individuálna výročná správa Obce Ostrý Grúň.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.
Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľnosti v rámci Rekreačného
zariadenia Dopravárik.
Schválenie zámeru predaja parcely C-KN č. 2355/5, druh pozemku: TPP o výmere 1 000
m2 a časti parcely C-KN č. 2355/2, druh pozemku: TTP o výmere 1 500 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre Rímskokatolícku cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica.
Schválenie dotácie z rozpočtu Obce Ostrý Grúň pre Základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov Ostrý Grúň a speváckeho súboru Grúnčanka vo výške 500,-Eur.
Schválenie dotácie z rozpočtu Obce Ostrý Grúň pre Základnú organizáciu Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 400,- Eur.
Schválenie Štatútu krízového štábu Obce Ostrý Grúň.
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcely C-KN 201/5 a C-KN 201/6
pre žiadateľa p. Petra Pekara.

18. Schválenie nájomnej zmluvy parcely E-KN č. 2026, druh pozemku: ostatná plocha,
výmera 392 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre firmu RAIL WAYS, s.r.o.
Bratislava.
19. Prerokovanie žiadosti p. Dušana Píša o odpredaj časti cesty parcela C-KN č. 2016, druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza inžinierska stavba –
miestna komunikácia.
20. Rôzne.
21. 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. Všetci
poslanci s riadnym programom OZ súhlasili.
Zároveň starosta obce poznamenal, že bude nasledovať zmena programu.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Poslanci jednohlasne súhlasili s predloženým programom OZ.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia v zmysle predloženého
návrhu.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
● Starosta obce predložil prítomným návrh na zmenu programu nasledovne:
- body 10 a 11 pôvodného programu sa rušia
- bod 12 sa nahrádza bodom 10 pôvodného programu
- bod 11 Prestávka
- body 13 až 21 pôvodného návrhu sa menia na body 12 až 20
Ing. E. Ďurovičová, hl. kontrolórka obce vysvetlila prítomným, že správu o jej kontrolnej
činnosti nestihla vypracovať a predloží ju na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zmenu programu, pričom body 10 a 11
pôvodného programu sa rušia, bod 12 sa nahrádza bodom 10 pôvodného programu, bod 11
Prestávka a body 13 až 21 pôvodného návrhu sa menia na body 12 až 20.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Zuzana Hablákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Renátu Luptákovú a Mgr. Líviu Adamovú.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Luptáková a Mgr. Lívia Adamová.

Renáta

Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Interpelácie občanov
Starosta obce vyzval prítomných občanov na predloženie svojich interpelácií.
Mária Vincová
Vyjadrila poďakovanie pracovníčkam obecného úradu za pomoc pri vybavovaní
administratívy. Zároveň predniesla požiadavku na opravu cesty v blízkosti ich rodinného
domu, nakoľko táto cesta aj po výdatných dažďoch je vymytá, posúva sa a pokiaľ nedôjde
k jej aspoň čiastočnej oprave tak v budúcnosti bude cesta úplne neprejazdná.
Starosta obce
„ O havarijnom stave viacerých ciest v obci viem. Nakoľko sa blíži najväčšie podujatie v obci
– Ostrá kosa, tak v súčasnosti venujeme čas prípravám na toto podujatie, ktoré sa javí ako
jednoduché, ale organizačne aj finančne je veľmi náročné a vyžaduje si zodpovednú prípravu,
aby podujatie dopadlo čo najlepšie k spokojnosti občanov, a tiež k spokojnosti širokej
verejnosti. Ďakujem za upozornenie, každý takýto podnet od občanov vítam, čo svedčí
o záujme postupne v obci vyriešiť nedostatky v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme.“
Stanislav Repiský
Informoval sa, či obec poskytuje zapožičanie prívesného vozíka pre občanov a v akej cene,
nakoľko v minulosti mal so zapožičaním problémy.
Starosta obce
„Zapožičanie prívesného vozíka je možné. Cena na 1 deň
individuálnej dohody.“

je 7,--Eur alebo v rámci

5. Interpelácie poslancov
Starosta obce vyzval prítomných poslancov na predloženie svojich interpelácií.

Karol Seget
Problém s kanalizáciou pri „starej bytovke“ po prívalových dažďoch dochádza k vytápaniu.
Taktiež upozornil na prívalovú vodu v spodnej časti „novej bytovky“, kde došlo k zamytiu
dvoch spodných bytov tak, že voda sa takmer dostala priamo do obytných priestorov.

Starosta obce
● Informácia o triedení odpadov
Na základe upozornenia Mestského podniku služieb s. r. o. Žarnovica ako odberateľa
separovaného zberu z našej obce bolo zistené, že v Obci Ostrý Grúň nedochádza k triedeniu
odpadu v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Triedenie odpadu je veľmi dôležitou súčasťou chránenia životného prostredia. Každá
domácnosť vyprodukuje čoraz viac odpadu, avšak nie vždy vie, kam je potrebné odpad uložiť.
V poslednom čase zaznamenávame neúnosnú mieru znečistenia kontajnerov (1100 l nádoby)
na separovaný zber (predovšetkým na plastový odpad). Občania si mýlia separovaný zber s
komunálnym odpadom, v 1100 l nádobách sú biologické odpady, stavebné odpady ale aj
nebezpečné odpady od olejov a pod. Pokiaľ sa do separovaného odpadu dostane čokoľvek
iné, stáva sa komunálnym odpadom, čo negatívne vplýva na mieru podielu separovaného
odpadu.
Podľa štatistiky úrovne vytriedenia komunálneho odpadu na skládku odpadov patrí Obec
Ostrý Grúň medzi najhoršie obce v regióne s mierou triedenia iba 11,52 %, čo malo za
následok 100 % zvýšenie platby za zmesový komunálny odpad od 01.03.2019, kedy Obec
Ostrý Grúň namiesto sadzby 6,00 € za tonu odpadu platí dnes 12,00 € za tonu odpadu. Pokiaľ
nedôjde k navýšeniu miery triedenia separovaného odpadu nad 30%, bude Obec Ostrý Grúň
od 01.01.2020 platiť 24,00 € za tonu odpadu.
Vzhľadom k tomu, že Obec Ostrý Grúň nebude schopná z vlastného rozpočtu hradiť tak
vysoké poplatky, bude musieť pristúpiť k navýšeniu platby za komunálny odpad.
Prezentácia – videozáznam z Obce Hodruša-Hámre o triedení odpadov a možnostiach
zvýšenia miery triedenia odpadov pre obce.
- poplatky za vytriedenie odpadu
- problematika objemného odpadu v obciach
- biologicky rozložiteľný odpad, triedenie, spracovanie, zber
- kompostovanie v domácnostiach, v obci
- komunitné kompostovanie
Starosta obce vysvetlil prítomným problematiku odpadového hospodárstva v našej obci.
Informoval o možnosti vybudovania skládky BRKO v Horných Hámroch. Zároveň dal
prítomným na vedomie, že v letných mesiacoch je naplánované verejné zhromaždenie, resp.
stretnutie s občanmi, kde im bude uvedená problematika a jej dopad na našu obec vysvetlená.
Na jednej strane obec nemá v záujme poplatky za komunálny odpad zvyšovať, na druhej
strane všetci musíme priložiť ruku k dielu a odpad triediť rozumne, aby sa miera triedenia
zvýšila. V opačnom prípade obec bude nútená poplatky za komunálny odpad zvýšiť. Starosta
obce uviedol, že hlavnou zásadou v najbližšej dobe je vybudovať vlastný zberný dvor.
Mgr. L. Adamová – návrh na umiestnenie kontajnerov aj do domácností
Karol Seget – návrh, aby bol triedený odpad zbieraný každý mesiac
Spoločná požiadavka poslancov
Zabezpečiť viac kontajnerov na triedený zber odpadu, posilniť zber triedeného odpadu každý
mesiac v roku a zabezpečiť kontajner na veľkoobjemový odpad.

● Informácia o výstavbe detského ihriska pri MŠ
Výstavba detského ihriska pri MŠ bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie
na podporu rozvoja športu na rok 2018 uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a Obcou Ostrý
Grúň. Všetko je v poriadku. Zmluva sa neporušila. Detské ihrisko je funkčné a plní svoj účel
aj vďaka minulému vedeniu a mohlo sa zrealizovať. V začatých projektoch pokračujeme,
upravujú sa iba detaily.

6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce
Ostrý Grúň
Starosta obce informoval prítomných o vykonanom audite účtovnej závierky k 31.12.2018.
Audit účtovnej závierky vykonala Ing. Zuzana Kováčová, Viničná 6070/7, 968 01 Nová
Baňa, č. lic. 1102. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších
predpisov konštatovala, že Obec Ostrý Grúň konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Ostrý Grúň bez výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň
Starosta obce dal slovo Ing. Elene Ďurovičovej, hlavnej kontrolórke obce.
Ing. Elena Ďurovičová odprezentovala odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Ostrý Grúň za rok 2018. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2018 bol v zmysle § 9,
ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná
závierka k 31.12.2018 a hospodárenie Obce Ostrý Grúň za rok 2018 bola v súlade s § 9, ods.
5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorkou.
Stanovisko hl. kontrolórky o obce k návrhu záverečného účtu obce Ostrý Grúň tvorí prílohu
tejto zápisnice.
Starosta obce vyjadril nespokojnosť s konaním hl. kontrolórky obce, ktorá stanovisko doručila
jemu aj poslancom tesne pred zasadnutím OZ. Zároveň poznamenal, že spolupráca s Ing.
Jaroslavou Hyblovou – externou účtovníčkou obce k 30.6.2019 končí a od 1.7.2019
účtovníctvo preberá obecný úrad.

Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Stanovisko Ing. Eleny Ďurovičovej,
hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Schválenie záverečného účtu obce Ostrý Grúň za rok 2018
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
1. schvaľuje
a) záverečný účet obce Ostrý Grúň za rok 2018;
b) celoročné hospodárenie obce Ostrý Grúň za rok 2018 bez výhrad;
c) nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 4 744,22 €.
2. potvrdzuje
a) schodok hospodárenia za rok 2018 vo výške 14 149,15 € vyrovnaný z úveru
a rezervného fondu.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Individuálna výročná správa Obce Ostrý Grúň
Starosta obce oboznámil prítomných s obsahom Individuálnej výročnej správy Obce Ostrý
Grúň za rok 2018, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce a spracováva ju ekonómka obce.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie Individuálnu výročnú správu Obce
Ostrý Grúň za rok 2018.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Schválenie zámeru predaja parcely C-KN č. 2355/5, druh pozemku: TPP
o výmere 1 000 m2 a časti parcely C-KN č. 2355/2, druh pozemku: TTP o výmere
1 500 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Žiadosť Jána Mjartana, Ostrý Grúň 212, 966 77 Ostrý Grúň o odkúpenie parcely C-KN č.
2355/5, druh pozemku: TPP o výmere 1 000 m2 a časti parcely C-KN č. 2355/2, druh
pozemku: TTP o výmere 1 500 m2 bola predmetom rokovania zasadnutia OZ dňa 8.5.2019.
Vyjadrenia poslancov:
Jozef Sedliak – „Je tam vodojem, nebude tam cesta pre ostatných občanov čo tam bývajú.
A k základným zdrojom by mala mať prístup v prvom rade obec.“
Ján Mjartan – „Zvrchu je cesta, cez lúky sa tam dá dostať.“
Po diskusii starosta obce navrhol odložiť predmetnú žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ
s cieľom preveriť aktuálnu cenu nehnuteľností.
Záver:
K rozhodnutiu o schválení zámeru predaja parcely C-KN č. 2355/5, druh pozemku: TPP
o výmere 1 000 m2 a časti parcely C-KN č. 2355/2, druh pozemku: TTP o výmere 1 500 m2
nedošlo a žiadosť Jána Mjartana sa odročuje na najbližšie zasadnutie OZ po získaní ďalších
informácií k predmetnej veci.
11. Prestávka
Starosta obce vyhlásil prestávku v trvaní 10 min.
12. Schválenie žiadosti o poukázanie finančných prostriedkov pre Rímskokatolícku
cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.
Starosta obce oboznámil prítomných s podanou žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi,
Biskupstvo Banská Bystrica o poukázanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území Obce Ostrý Grúň pre Centrum voľného času ZŠ A. Kmeťa
v Žarnovici, a zároveň so žiadosťou o poukázanie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Ostrý Grúň pre Centrum voľného času ZŠ
s MŠ Š. Moysesa v Žiari nad Hronom doručenou dňa 27.5.2019.
Uznesenie č. 66/2019/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi,
Biskupstvo Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, P. O. Box 107, 975 90 Banská Bystrica
o poukázanie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom na území Obce Ostrý
Grúň navštevujúce Centrum voľného času v ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo
Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, P. O. Box 107, 975 90 Banská Bystrica

o poukázanie finančných prostriedkov vo výške 60,00 € pre dieťa s trvalým pobytom na
území Obce Ostrý Grúň navštevujúce Centrum voľného času v ZŠ A. Kmeťa v Žarnovici.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi,
Biskupstvo Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, P. O. Box 107, 975 90 Banská Bystrica
o poukázanie finančných prostriedkov pre dieťa s trvalým pobytom na území Obce Ostrý
Grúň navštevujúce Centrum voľného času v ZŠ s MŠ Š. Moysesa, 965 01 Žiar nad Hronom.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo
Banská Bystrica, Diecézny školský úrad, P. O. Box 107, 975 90 Banská Bystrica
o poukázanie finančných prostriedkov vo výške 60,00 € pre dieťa s trvalým pobytom na
území Obce Ostrý Grúň navštevujúce Centrum voľného času v ZŠ s MŠ Š. Moysesa, 965 01
Žiar nad Hronom.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Schválenie dotácie z rozpočtu Obce Ostrý Grúň pre Základnú organizáciu
Jednoty dôchodcov Ostrý Grúň a speváckeho súboru Grúnčanka vo výške 500,Eur
Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti ZO JDS Ostrý Grúň o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 podanou dňa 14.1.2019.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Ostrý Grúň a speváckeho súboru Grúnčanka o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom grúni schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Ostrý Grúň a spevácky súbor Grúnčanka z rozpočtu obce vo
výške 500,- € na rok 2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Schválenie dotácie z rozpočtu Obce Ostrý Grúň pre Základnú organizáciu
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 400,- Eur
Starosta obce informoval prítomných o podanej žiadosti ZO SZPB o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2019 podanou dňa 31.12.2018.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
rok 2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje poskytnutie dotácie pre Základnú
organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z rozpočtu obce vo výške 400,€ na rok 2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Schválenie Štatútu krízového štábu Obce Ostrý Grúň
Štatút Krízového štábu sa vydáva podľa § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu pre jeho zriadenie ako
výkonného orgánu krízového riadenia.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Štatút krízového štábu Obce Ostrý Grúň.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na parcely C-KN 201/5 a C-KN
201/6 pre žiadateľa p. Petra Pekara
Na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi povinným Obcou
Ostrý Grúň a Oprávneným z vecného bremena Petrom Pekarom, Lehota 716, 951 36 Lehota
pri Nitre sa uzatvára Zmluva o zriadení vecného bremena na parcely C-KN č. 201/5 a C-KN
201/6 pre žiadateľa Petra Pekara, Lehota 716, 951 36 Lehota pri Nitre.
Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na časť
parcely C-KN č. 201/5 pre žiadateľa Petra Pekara, Lehota 716, 951 36 Lehota pri Nitre.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Schválenie nájomnej zmluvy parcely E-KN č. 2026, druh pozemku: ostatná
plocha, výmera 392 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre firmu RAIL
WAYS, s.r.o. Bratislava
Žiadosť firmy RAIL WAYS, s.r.o. Horný dvor 2901, 900 27 Bernolákovo o prenájom
parcely E-KN č. 2026, druh pozemku ostatná plocha o výmere 392 m2 bola predmetom
rokovania OZ dňa 8.5.2019.

Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Nájomnú zmluvu na parcelu E-KN č. 2026,
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 392 m2 pre firmu RAIL WAYS, s.r.o., Horný dvor
2901, 900 27 Bernolákovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
18. Prerokovanie žiadosti p. Dušana Píša o odpredaj časti cesty parcela C-KN č. 2016,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza inžinierska
stavba – miestna komunikácia
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Dušana Píša o odpredaj časti cesty
parcela C-KN č. 2016, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza
inžinierska stavba – miestna komunikácia doručenou dňa 15.5.2019.
Starosta obce upovedomil prítomných, že sa jedná o odpredaj obecného majetku. Na
základe vykonanej obhliadky predmetnej parcely bolo možné odpredaj parcely do vlastníctva

Dušana Píša riešiť obchvatom cesty, s čím niektorí dotknutí občania súhlasili. Všetko sa však
zmenilo, keď p. Píš svojvoľne a bez súhlasu vlastníka pozemku poškodil obecný majetok, a to
vytrhaním zábran proti prívalu vody, ktoré tam boli umiestnené dlhé roky. Týmto počínaním
spôsobil situáciu, že po poslednom prívalovom daždi voda tiekla dolu kopcom čo spôsobilo
zamývanie priľahlých pozemkov.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť Dušana Píša, Ostrý Grúň 24,
966 77 Ostrý Grúň o odpredaj časti cesty parcela C-KN č. 2016, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza inžinierska stavba – miestna komunikácia.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje odpredaj časti cesty parcela C-KN č. 2016,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom sa nachádza inžinierska stavba –
miestna komunikácia Dušanovi Píšovi, Ostrý Grúň 24, 966 77 Ostrý Grúň.
Za: 0
Proti: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak
Zdržal sa : Renáta Luptáková

Záver:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni nariaďuje Dušanovi Píšovi, Ostrý Grúň 24, 966 77
Ostrý Grúň dať predmetný pozemok do pôvodného stavu, t. z. osadiť zábrany proti
namývaniu vody pri prívalových dažďoch.
19. Rôzne
Ing. Pavel Debnár, Krškany 273, 934 01 Levice – žiadosť zo dňa 25.03.2019 o zámenu
parciel C-KN č. 2367 s parcelami C-KN č. 2757 a C-KN č. 2759
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Zverejnenie zámeru prenájmu majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to zámer zámeny svojho majetku, a to parcela C-KN
č. 2367 o výmere 6 551 m2, druh pozemku: TTP, v k. ú. Ostrý Grúň v majetku obce Ostrý
Grúň za parcely C-KN č. 2757 o výmere 3 866 m2, druh pozemku: TTP v k. ú. Ostrý Grúň
a C-KN č. 2759 o výmere 3 745 m2, druh pozemku: TTP, v k. ú. Ostrý Grúň – celkom výmera
7 611 m2 v majetku Ing. Pavla Debnára, Krškany 273, 934 01 Levice.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. Ostrý
Grúň BD/2019
Na základe uzatvorenia Kúpnej zmluvy na kúpu bytov a technickej vybavenosti č. Ostrý Grúň
BD/2019 dňa 20.02.2019 dochádza k zrušeniu Čl. III. Kúpna cena a platobné podmienky
a nahrádza sa novým znením uvedeného článku v Dodatku č. 1.
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kúpu
bytov a technickej vybavenosti č. Ostrý Grúň BD/2019.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Martin Rečlo, Ostrý Grúň 335, 966 77 Ostrý Grúň – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcela C-KN č. 201/6 o výmere 586 m2 za účelom
stavby rodinného domu bola predmetom rokovania OZ dňa 8.5.2019.
Záver OZ:
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni sa uznieslo, že bude vyhlásená obchodno-verejná
súťaž na parcelu C-KN č. 201/6 o výmere 586 m2, druh pozemku: TTP, za účelom výstavby
rodinného domu.
Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Ing. Eleny Ďurovičovej
Jozef Sedliak ako poslanec OZ predniesol prítomným návrh o odvolaní Ing. Eleny
Ďurovičovej, hlavnej kontrolórky obce, zo svojej funkcie. V zmysle § 18 ods. 1 zákona
o obecnom zriadení je hlavný kontrolór zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie návrh poslanca Jozefa Sedliaka
na odvolanie hlavnej kontrolórky obce Ing. Eleny Ďurovičovej.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Karol Seget, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni podľa § 11 ods. 4, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odvoláva z funkcie hlavnej kontrolórky

Ing. Elenu Ďurovičovú v súlade s § 18a ods. 9, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov z dôvodu opakovaného porušenia povinností
zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca.
Odôvodnenie:
Ing. Elena Ďurovičová pri kontrolnej činnosti nevykonávala dostatočne kontrolu príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce tak, ako jej to určuje zákon o obecnom zriadení v § 18d
ods. 1/. Hlavná kontrolórka, ako zamestnanec obce sa v zmysle § 8 ods.1 písm. f zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nezdržala
konania, z ktorého vyplynuli neoprávnené záväzky zaväzujúce zamestnávateľa, pretože
opakovane došlo k neoprávnenému vyplácaniu vyššej mzdy starostke obce Bc. Jane
Angletovej a aj samotnej hlavnej kontrolórke obce, a to v roku 2014 a opätovne v roku 2018,
čím zamestnávateľovi vznikli neoprávnené záväzky. Uvedený záväzok vznikol neznalosťou
hlavnej kontrolórky obce Ostrý Grúň o základnom údaji obce a to zverejnený počet
obyvateľov obce Ostrý Grúň podľa štatistického úradu pre daný rok, na čo neprišla ani pri
svojej kontrolnej činnosti, čím sa dopustila vyššie uvedeného konania.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: Karol Seget
20. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 06.06.2019 o 20,30 hod.
Zápisnica po prečítaní a schválení podpísaná.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

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

Mgr. Lívia Adamová, overovateľka zápisnice

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

Renáta Luptáková, overovateľka zápisnice

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

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

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

