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 21.07.2020 o 16.30 hod. v zasadačke obecného úradu
v Ostrom Grúni.
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef
Sedliak
Neprítomný a ospravedlnený: Karol Seget

Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Interpelácie poslancov

6.

Interpelácie občanov

7.

Prerokovanie Záverečného účtu obce za rok 2019

8.

Prerokovanie návrhu p. P. Debnára o zámenu pozemkov za účelom riešenia susedských
sporov

9.

Prerokovanie spracovania PHSR na roky 2020 - 2025

10. Rôzne
11. Záver.
1. Otvorenie.
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal
všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci a OZ je uznášania
schopné. Poslanec Karol Seget sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

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, starosta obce navrhol zmenu programu
– vypustiť bod 7, z dôvodu plynúcej lehoty na zverejnenie. Zmenu programu rokovania OZ
jednohlasne schválili v počte bodov 10.
Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje návrh na zmenu programu zasadnutia OZ.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Kontrola plnenia uznesení

5.

Interpelácie poslancov

6.

Interpelácie občanov

7.

Prerokovanie návrhu p. P. Debnára o zámenu pozemkov za účelom riešenia susedských
sporov

8.

Prerokovanie spracovania PHSR na roky 2020 - 2025

9.

Rôzne

10. Záver.
Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu v počte 10 bodov bez výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Hanu Šimpachovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Renátu Luptákovú a Jozefa Jánoša.
Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Renátu Luptákovú a Jozefa Jánoša.

Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení č. 9/2020 – 22/2020 predniesla Ing. Hana Šimpachová.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 9/2020 –
22/2020.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Interpelácie poslancov
R. Luptáková – páčil sa jej nápad od p. Mištíka – lavičky.
Starosta navrhol navštíviť p. Mištíka osobne aj s poslancami po ukončení najbližšieho OZ dňa
27.7.2020 medzi 17,30 – 18,00h.
R. Luptáková znovu pripomenula, aby sa nezabudla vyasfaltovať jama na Vršok.
J.Jánoš informoval, že členovia z DHZ pôjdu pokosiť futbalové ihrisko, aby im obec poskytla
kosačky. Ďalej žiadal starostu o zabezpečenie podstavy pod čerpadlo DHZ v rozmere 2x2m.
Starosta s tým súhlasil a kosačky sa im poskytnú. Podstava pod čerpadlo sa zabezpečí.
J. Sedliak informoval prítomných o pripravovanom futbalovom zápase Slobodní – Ženatí, ktorý
sa bude konať v nedeľu 26.07.2020 na futbalovom ihrisku. Zároveň žiadal o preplatenie
občerstvenia obcou.
Starosta súhlasil s preplatením občerstvenia na spomínanú akciu.
L. Adamová informovala prítomných, že p. R.Angleta opatrovateľku nepotrebuje, požiadavka je
len na obedy aj cez víkendy a v prípade, ak bude potreba nákupu, nech ho obec zabezpečí.
Starosta odpovedal, že obedy aj na víkendy sa mu už dovážajú. Obec zabezpečuje nákupy pre
starých alebo chorých občanov.
J.Jánoš upozornil na kontajner, kde cudzí občania vyhadzujú odpadky, odporúčal zabezpečiť ho
retiazkou a zámkom.
R.Luptáková sa informovala, či separovaný odpad musí zbierať obec.
Starosta uviedol, že takto majú oveľa lepší prehľad kto separuje a kto nie.
6. Interpelácie občanov
Z prítomných občanov nemal nikto interpelácie.
7. Prerokovanie návrhu p. P. Debnára o zámenu pozemkov za účelom riešenia
susedských sporov
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou o zámenu parciel od p. P. Debnára.
Jedná sa o rovnakú lokalitu, intravilán, druh pozemku TTP, na žiadanom pozemku sa nachádza
vysoké napätie, na ktorom sa môže vypásať.
Hlavný kontrolór doporučil urobiť znalecký posudok, aby sa preukázala skutočná hodnota
pozemku, podotkol, že zámena sa uskutoční formou osobitného zreteľa a upozornil na povinnosť
zverejniť zámer.

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie prerokovanie žiadosti o zámenu
pozemkov Ing. P. Debnára s tým, že žiadosť bude spracovaná a zámer zverejnený do
nasledujúceho plánovaného obecného zastupiteľstva.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Prerokovanie spracovania PHSR na roky 2020 – 2025
Starosta obce stručne oboznámil prítomných o pôvodnom PHSR na roky 2015 – 2020, ktoré platí
do konca roka 2020. PHSR v obci nahrádza územný plán obce. PHSR je potrebné mať
vypracovaný a je dôležitou súčasťou pri projektoch. Predošlým spracovateľom PHSR obce bola
Mgr. RNDr. Anna Štefanková, ktorá bola oslovená so spracovaním PHSR aj pre roky 2020 – 2025.
A.Štefanková – informovala o spracovaní PHSR, pri ktorom bude potrebná aj spolupráca
s poslancami OZ, vysvetlila novú metodiku pre spracovanie PHSR, sú potrebné dve verzie tohto
dokumentu, z toho jedna sa posiela na VÚC a druhá je pre obec, odporučila rozposlať do
jednotlivých domácností dotazníky, v ktorých by sa občania vyjadrili, v čom zlepšiť kvalitu života
v obci alebo zvolať verejné zastupiteľstvo, predniesť pripravené projekty a vyjadriť sa k nim,
informovala, že bude častejšie chodiť na OZ a oboznamovať OZ o priebehu spracovania PHSR.
L.Adamová – navrhuje získať informácie od občanov formou dotazníka.
R.Luptáková – sa pýtala na aké dlhé obdobie sa PHSR môže zostavovať – 5 alebo 7 rokov.
A.Štefanková – PHSR sa môže zostaviť aj na 7 rokov, ale odporúča len na 5 rokov, kvôli zmene
zákonov. Odporúča vytvoriť monitorovací výbor.
Starosta – poďakoval p. A.Štefankovej za prezentáciu.
Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie informácie o spracovaní PHSR na roky
2020 – 2025.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Rôzne
a) Úrad pre verejné obstarávanie – žaloba
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s tým, že oslovil právnika z právnickej spoločnosti
Urbáni a partners Banská Bystrica - JUDr. Ing. Michal Ševčík PhD., ktorý súhlasil s právnym
zastupovaním obce. Podľa jeho vyjadrenia vo veci určite bude rozhodovať súd. Starosta ďalej
informoval prítomných poslancov, že podľa vyjadrenia právneho zástupcu, finančné prostriedky
musí vrátiť ten, kto ich obdržal, v našom prípade firma KP SOLAR, čo by znamenalo, že by sa
obec mohla vyhnúť nútenej správe.
b) protest Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom proti uzneseniam Obecného
zastupiteľstva v Ostrom Grúni prijatých na OZ zo dňa 30.3.2020
Starosta obce oboznámil poslancov o zaslaní protestu prokurátora okresnej prokuratúry v Žiari nad
Hronom proti uzneseniu Obecného zastupiteľstva č. 5/2020 a proti uzneseniu č. 7/2020, ktoré boli

schválené na obecnom zastupiteľstve dňa 30.3.2020. Uvedené uznesenia navrhol zrušiť.
Prokurátor konal na základe podnetu p. Mgr. Segeta.
Starosta informoval prítomných, že uvedený protest bol prekonzultovať na Okresnej prokuratúre
v Žiari nad Hronom osobne, pretože má zo to, že obecné zastupiteľstvo bolo vzhľadom na
začínajúcu pandémiu Koronavírusu v poriadku. Požadované uznesenia odmieta zrušiť a je
pripravený hájiť rozhodnutia obecného zastupiteľstva pred súdom.
c) Záverečný účet obce – upozornenie a otázky - e-mail od p. Mgr. M. Segeta
Starosta prečítal e-mail od p. Mgr. Segeta, v ktorom menovaný upozornil na:
- nedodržanie lehoty schvaľovania Záverečného účtu za rok 2019, ktorá mala byť do 30.6.2020.
Starosta – lehota schvaľovania je dodržaná podľa zákona č. 67/2020.
- nedodržanie lehoty 15 dní zverejnenia Záverečného účtu za rok 2019.
Starosta – bod č. 7 programu OZ bol vypustený, Záverečný účet za rok 2019 bude schvaľovaný na
OZ dňa 27.7.2020.
- nesprávne zaúčtovanie kapitálových výdavkov
Starosta – bol vykonaný audit za rok 2019, ktorý je pre obec smerodajný. Tento potvrdil správnosť
zaúčtovania obcou.
d) Stretnutie nájomníkov bytového domu č. 335 a domový poriadok
Starosta informoval o stretnutí nájomníkov bytového domu č. 335, na ktorom boli riešené otázky
ohľadne domového dôverníka, ktorého si nakoniec nezvolili, domového poriadku a umiestnenia
kamerového systému. Kamerový systém bol väčšinou obyvateľov odmietnutý. Poslanci sa
dohodli, že o domovom poriadku budú rokovať na neplánovanom OZ v pondelok 27.7.2020.
e) Žiadosť o prenájom parcely č. 2584 v katastri obce Ostrý Grúň od spoločnosti RAIL
WAYS, s.r.o., Horný dvor 2901, 900 27 Bernolákovo – doloženie znaleckého posudku
Starosta obce predložil poslancom znalecký posudok od spoločnosti RAIL WAYS na parcelu
č. 2584, ktorú žiadali do prenájmu. Podľa znaleckého posudku by ročný prenájom bol vo výške
31,20 €. Súčasne informoval o pripravovanej žiadosti na prechodu zvieratami cez obecný pozemok
CKN 2761 na pastviny.
f) Obchodno verejné súťaže č. 1/2020, 2/2020, 3/2020 – vyhodnotenie ponúk
Starosta oznámil, že neboli doručené žiadne ponuky, preto navrhol, aby súťaže boli zrušené.
Zároveň navrhol zmierniť podmienky predaja, nakoľko eviduje záujem zo strany chatárov.
Informoval, že v dňa 27.7.2020 na OZ predloží návrhy nových obchodno-verejných súťaží.
Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni ruší obchodno-verejné súťaže č. 1/2020, 2/2020 a 3/2020
z dôvodu, že sa neprihlásil ani jeden záujemca.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

g) Parkovacie miesta bytového domu č. 335
Starosta obce a poslanci prebrali rôzne verzie označenia parkovania pred bytovým domom.
Hlavný kontrolór navrhol doplniť do domového poriadku vyhradené státie pre jednotlivé byty
a dať im to podpísať.
10. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť, oznámil predpokladaný termín neplánovaného OZ dňa
27.07.2020 o 17.00hod. a zasadnutie OZ ukončil.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 21.07.2020 o 18.20 hod.
Zápisnica bola po prečítaní a schválení podpísaná.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

v.r.

Renáta Luptáková, overovateľ zápisnice

v.r.

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

v.r.

Zapisovateľka: Ing. Hana Šimpachová

v.r.

