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 neplánované
zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2020 o 17.00 hod. v zasadačke RZ Dopravárik
v Ostrom Grúni.
Vhľadom na krízovú situáciu a NV SR o protiepidemiologických opatreniach ako aj v zmysle
usmernenia MV SR bola z účasti na rokovanie OcZ vylúčená verejnosť ako aj zamestnanci OcÚ.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Karol Seget,
Jozef Sedliak
Neprítomný a ospravedlnený: --------Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Schválenie štatútu krízového štábu
Menovanie členov krízového štábu obce
Schválenie čerpania úveru združeniu obcí Kľakovskej doliny na prefinancovanie
spoluúčasti dotácie a nákup techniky k traktoru
Schválenie zrušení všetkých kultúrnych a športových podujatí do odvolania
Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. 2355/5, TTP, 1.000
m2, extravilán
Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Diskusia
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 uznášania
schopné.

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh programu zasadnutia a požiadal ich o návrhy
a doplnenia. Poslanci nemali návrh na doplnenie programu a program rokovania OZ jednohlasne
schválili v počte bodov 11.
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ v počte 11 bodov bez
výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Renátu Luptákovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Jánoša a Jozefa Sedliaka.
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Jozef Jánoš a Jozef Sedliak.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie štatútu krízového štábu
Starosta obce predložil poslancom OZ vypracovaný štatút krízového štábu obce Ostrý Grúň.
Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a jednohlasne schválili štatút krízového štábu obce.
Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Štatút krízové štábu obce Ostrý Grúň .
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Menovanie členov krízového štábu.
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu členov krízového štábu obce. Za podpredsedu
krízového štábu obce navrhol zástupkyňu starostu: Mgr. Líviu Adamovú, za členov navrhol
poslancov OZ: Karola Segeta, Renátu Luptákovú, Jozefa Jánoša, Jozefa Sedliaka a zamestnancov
obce: Luciu Matejovú, Jána Segeta. Starosta obce informoval poslancov, že po schválení štatútu
a krízového štábu bude všetkým členom vystavený menovací dekrét. Poslanci OZ s návrhom
starostu obce jednohlasne súhlasili a prijali uznesenie:

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni menuje členov krízového štábu nasledovne.
Predseda: starosta obce Ostrý Grúň: Mgr. Július Remenár
Podpredseda: zástupkyňa starostu: Mgr. Lívia Adamová
Tajomník: zamestnankyňa obecného úradu: Ing. Lucia Matejová
Členovia: poslanci obecného zastupiteľstva: Karol Seget, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef
Sedliak, zamestnanec obecného úradu: Ján Seget
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Schválenie čerpania úveru združeniu obcí Kľakovskej doliny na prefinancovanie
spoluúčasti dotácie a nákup techniky k traktoru
Starosta obce informoval o úvere Združeniu obcí Kľakovskej doliny, ktorý poskytne Prima Banka
a.s. Slovensko vo výške 40.000 Eur za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti projektu
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline. Splátky budú rozložené
rovnomerne medzi všetkých 5 členov združenia – obcí Kľakovskej doliny.
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni súhlasí so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko
za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti k projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v Kľakovskej doline vo výške 18 858,00 € s dobou splácania 5 rokov.
Mesačná splátka obce Ostrý Grúň vo forme dotácie pre Združenie obcí Kľakovskej doliny bude
vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j. 63,-€ a úrokov, poplatkov, príslušenstva.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Schválenie zrušení všetkých kultúrnych a športových podujatí do odvolania
Starosta obce a poslanci OZ vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 jednohlasne zrušili všetky kultúrne a športové podujatia
v obci Ostrý Grúň do odvolania a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie všetkých kultúrnych a športových podujatí na území
obce, teda aj tradičného kultúrneho podujatia Ostrogrúnska ostrá kosa.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve Obce Ostrý Grúň, parc. č. 2355/5, TTP,
1.000 m2, extravilán

Starosta obce v zmysle schváleného zámeru predložil poslancom návrh na odpredaj pozemku
CKN parc.č. 2355/5, druh pozemku TTP o výmere 1000 m² vo vlastníctve obce Ostrý Grúň,
zapísaného na LV č. 1107 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že uvedený
pozemok p. Mjartan dlhodobo udržiava, kosí a na vlastné náklady vykonáva starostlivosť. Poslanci
po preskúmaní všetkých podkladov jednohlasne prijali uznesenie:
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Ostrý Grúň CKN
parc.č. 2355/5, o výmere 1.000 m2, vyznačeného ako trvalý trávny porast nachádzajúci sa
v extraviláne obce, ktorý je vo vlastníctve obce Ostrý Grúň v 1/1, zapísaný na LV č. 1107
žiadateľovi Jánovi Mjartanovi, trvale bytom Ostrý Grúň č. 212, za kúpnu cenu 3,15,- Eur/m2,
celkove 3.150,- Eur za celú parcelu.
Odpredaj nehnuteľnosti bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov s tým, že obecné
zastupiteľstvo rozhodlo podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov s poukazom na dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tej
skutočnosti, že uvedený pozemok p. Mjartan dlhodobo udržiava, kosí a na vlastné náklady
vykonáva starostlivosť.
Zámer odpredať predmetný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia
§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol
schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 138/2019 zo dňa 13.12.2019. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 10.03.2020 do 30.03.2020, čím je
splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer previesť majetok obce vyššie uvedeným
spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom. Náklady
spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášať kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje
starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uznesenia.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poznámka: bola splnená zákonná povinnosť – súhlasila trojpätinová väčšina všetkých poslancov
9. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ostrý
Grúň na rok 2020. Poslanci jednohlasne súhlasili s návrhom a prijali uznesenie :
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ostrom Grúni na rok
2020 nasledovne:
30.03.2020, 24.06.2020, 23.09.2020, 16.12.2020
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. Diskusia
Renáta Luptáková – zabezpečiť dezinfekciu obce.
Starosta – táto sa už prevádza. Pravidelne každý druhý deň sa dezinfikujú autobusové zástavky,
priestory pred obchodom a obecný úrad.

Mgr. Lívia Adamová – informovala prítomných o absolvovaní exkurzie v priestoroch bývalej
nemocnice v Novej Bani, kde je pripravené súkromné centrum na zvládnutie možnej epidémie
v našom regióne. Zároveň sme obdržali 1 l koncentrovaného prípravku na dezinfekciu.
Starosta – poďakoval Mgr. Lívii Adamovej za účasť, nakoľko sa starosta nemohol tejto exkurzie
zúčastniť z dôvodu, že sa nachádzal v karanténe.

11.

Záver

Starosta obce vyzval všetkých poslancov, aby sledovali vývoj situácie v obci a pokiaľ niečo zistia,
aby ihneď informovali obecný úrad a starostu obce. Poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 30.03.2020 o 18.00 hod.
Zápisnica po prečítaní a schválení podpísaná.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

v.r.

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

v.r.

Jozef Sedliak, overovateľ zápisnice

v.r.

Zapisovateľka: Renáta Luptáková

v.r.

