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 22.04.2021 o 16.00 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, Karol Seget
Neprítomný a ospravedlnený: Ing. Marian Láslo

Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Schválenie 5% spoluúčasti pre projekt Energetické audity budov

5.

Schválenie spolufinancovania nákupu techniky pre združenie Kľakovskej doliny

6.

Rôzne

7.

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.
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ podľa predloženého
návrhu v počte 7 bodov bez výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Alenu Slanú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Líviu Adamovú a Karola Segeta.
Uznesenie č.7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Mgr. Lívia Adamová, Karol Seget
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Schválenie 5% spoluúčasti pre projekt Energetické audity budov
Starosta obce vysvetlil
prítomným poslancom zapojenie obce Ostrý Grúň do výzvy
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
s projektom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy v obci Ostrý Grúň nasledovne:
- zebezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5% max.
1300 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.
- zebezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zapojenie obce Ostrý Grúň do výzvy
na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
s projektom „Vypracovanie energetického auditu pre budovy v obci Ostrý Grúň nasledovne:
1. zebezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5% max.
1300 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu.
2. zebezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
.Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie spolufinancovania nákupu techniky pre ZOKD
Starosta obce prítomných poslancov oboznámil so zámerom Združenia obcí Kľakovskej doliny
schválenia úveru v Prima banke a.s. Slovensko za účelom nadobudnutia HIM vo výške 15 000,00
€, s dobou splácania 5 rokov. Mesačná splátka Obce Ostrý Grúň vo forme finančného príspevku
pre Združenie obcí Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j.
59,00 € a časť úrokov, poplatkov a príslušenstva.
Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni, súhlasí so schválením úveru v Prima banke a.s. Slovensko
za účelom prijatia termínovaného úveru: nadobudnutie – kúpa HIM vo výške 15 000,00 € ,
s dobou splácania 5 rokov. Mesačná splátka obce Ostrý Grúň vo forme finančného príspevku
pre Združenie obcí Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j.
59,00 € a časť úrokov, poplatkov a príslušenstva.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Rôzne
Starosta obce predložil Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného
funkcionára za rok 2020 do 31.03.2021. Komisia zasadala dňa 01.04.2021 a predsedkyňa komisie
Renáta Luptáková podala správu o zasadnutí komisie. Oznámenie je zverejnené na webovej
stránke obce.
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni
a) k o n š t a t u j e , ž e komisia OZ zriadená podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Obce Ostrý Grúň zasadala tohto roku 01.04.2021. Na svojom zasadnutí
overila doručenie a úplnosť písomných „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Ostrý Grúň, ktoré v
súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do
31. marca aktuálneho roka za predchádzajúci kalendárny rok počas výkonu verejnej funkcie. Na
zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých zákonných
ustanovení.
b) b e r i e n a v e d o m i e , ž e starosta obce doručil úplné písomné „Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce
Ostrý Grúň podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. čl. 7 doplneného zákonom č. 545/2005
Z. z.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Renáta Luptáková, Karol Seget, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 22.04.2021 o 17.30 hod.

Zápisnica bola po prečítaní a schválení podpísaná.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

v.r.

Mgr. Lívia Adamová, overovateľ zápisnice

v.r.

Karol Seget , overovateľ zápisnice

v.r.

Zapisovateľka: Ing. Alena Slaná

v.r.

