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 18.08.2020 o 17.00 hod. v zasadačke RZ Dopravárik
v Ostrom Grúni
Účasť poslancov - podľa prezenčnej listiny
Na začiatku prítomní poslanci: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef
Sedliak, Karol Seget
Neprítomný a ospravedlnený: ----

Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Prejednanie protestu prokurátora

5.

Rôzne

6.

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 6.

Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ v počte 6 bodov bez
výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Hanu Šimpachovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Karola Segeta a Jozefa Jánoša.
Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Karola Segeta a Jozefa Jánoša.

Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Prejednanie protestu prokurátora
Starosta prečítal prítomným výrok prokurátorky, v ktorom navrhuje uznesenia č. 5/2020 a 7/2020
zo dňa 30.3.2020 zrušiť.
Starosta navrhuje protest neprijať a nechať to na ďalší proces – dôvod – do 31.3.2020 sme museli
mať OZ (podľa plánovania OZ) a od 11.03.2020 bola vyhlásená výnimočná situácia, prokurátorka
vytýka, že sa prejednávali majetkové veci bez prítomnosti verejnosti.
Starosta ďalej informoval prítomných poslancov, že zasadnutie nebolo neverejné, len bola
obmedzená prítomnosť, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale občania boli informovaní
o konaní obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce.
L.Adamová – dáva akcent na obdobie, ktoré bolo na začiatku, keď bola vyhlásená výnimočná
situácia a vtedy nikto nič poriadne nevedel.
R.Luptáková – podotkla, že v tom období sa konali rôzne zastupiteľstvá, súhlasí s návrhom
starostu.
Aj ostatní poslanci súhlasia s návrhom starostu neprijať protest prokurátora.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni neprijíma protest prokurátora.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Rôzne
a) Použitie finančných prostriedkov z kapitálových príjmov na úhradu bežných
výdavkov
Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu pre obce, starosta predložil poslancom návrh
- použitie finančných prostriedkov z kapitálových príjmov na úhradu bežných výdavkov, v zmysle

§ 36 ods. 2, zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19, ktoré je možné len so
súhlasom obecného zastupiteľstva. Po diskusii poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje použitie finančných prostriedkov z kapitálových
príjmov na úhradu bežných výdavkov, v zmysle § 36 ods. 2, zákona č. 67/2020 o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
choroby COVID-19
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Dotácia pre TJ Ostrý Grúň
J.Sediak, predseda TJ Ostrý Grúň – informoval prítomných o situácii v TJ Ostrý Grúň, v ktorom
je v súčasnosti pozastavená činnosť, ale hráči môžu chodiť na hosťovanie do iných klubov, za
ktorých je potrebné uhradiť poplatok, preto žiada OZ o dotáciu z rozpočtu obce cca 200,00 –
300,00 € na poplatky za prechod hráčov a vedenie účtu.
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje dotáciu pre TJ Ostrý Grúň vo výške 300,00 €.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak, Karol Seget
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
Starosta informoval o možnosti získať návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR vo
výške 10 631,00 €, bezúročnú, so začiatkom splatnosti v roku 2024 po dobu 7 rokov. Účel použitia
je na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020. Dotácia sa poskytuje
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov za rok 2020 a môže sa použiť len na financovanie
činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, na sprievodné hospodárske činnosti a financovanie
činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí narušenie hospodárskej súťaže
medzi členskými štátmi. Obecné zastupiteľstvo predbežne nesúhlasilo s čerpaním úveru, pokiaľ
dokážeme zabezpečiť chod obce bez tohto úveru.
d) Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
Starosta informoval, že sa začalo s rekonštrukciou MR svojpomocne s pomocou brigádnikov.
Celková cena rekonštrukcie bude vo výške cca 20 000,00 €, dotácia na rekonštrukciu bola
poskytnutá vo výške 13 500,00 €. Začali sa vypilovať úseky na káble, na súkromných pozemkoch
si budú vypilovať vlastníci, v prípade pomoci, to bude vykonávať obec.
e) PHRSR na roky 2020 – 2025 – dotazníky
Starosta informoval, že boli rozposlané dotazníky k PHRSR na roky 2020 – 2025 do každej
domácnosti, v prípade potreby viacerých dotazníkov, boli dostupné na obecnom úrade
a v miestnych potravinách, taktiež boli umiestnené schránky na dotazníky po celej obci
a v miestnych potravinách. Z rozposlaných dotazníkov sa vrátilo 41 dotazníkov, ktoré bude
vyhodnocovať p. Štefanková.

K.Seget – upozornil na zanesené jarky, ktoré by bolo dobré vyčistiť, pretože sú dosť zanesené, aby
nedošlo k nejakým záplavám v terajšom počasí a podotkol, že by bolo vhodné pokosiť tie
pozemky, ktoré sú určené na predaj. Upozornil aj na „trafák“ pri MŠ, kde je poškodená cesta a je
tam potrebné urobiť betónový múrik – vyzvať elektrikárov.
Starosta – informoval, že p.P.Debnár vyvíja veľkú aktivitu na oprave Kaplnky, na ktorej sa bude
spolupodieľať aj p. Lamprecht, žiada aj vysporiadanie pozemkov pod kaplnkou, čo bude bodom
programu na najbližšom OZ, na ktoré by pozval aj p.Debnára aj p.Lamprechta, nech sa k tomu
podrobnejšie vyjadria.
Starosta – si dal spraviť rozpočet na opravu výtlkov (na Vršok, do Žiakov), ktorý je vo výške cca
5 000,00 €.
Starosta – informoval, že objednal automatické spínače na verejné osvetlenie, ktoré už nebude
potrebné chodiť zapínať ručne. Ďalej bude potrebné vymeniť elektrický kábel na Vršok aj v DD,
nakoľko sú tam veľké previsy a tie spôsobujú časté výpadky elektrickej energie.
L.Adamová a J.Jánoš – upozornili na potrebu vypíliť stromy na Pílke, ktoré zasahujú do
elektrického vedenia.
6. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť, oznámil termín plánovaného OZ dňa 23.09.2020
o 17.00hod. a zasadnutie OZ ukončil.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 18.08.2020 o 17.50 hod.
Zápisnica bola po prečítaní a schválení podpísaná.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

v.r.

Karol Seget, overovateľ zápisnice

v.r.

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

v.r.

Zapisovateľka: Ing. Hana Šimpachová

v.r.

