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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 16.06.2021 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 Sedliak, Jozef Jánoš
Neprítomný a ospravedlnený: Karol Seget
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie.
Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
Interpelácie občanov
Kontrola plnenia uznesení.
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
Schválenie úpravy rozpočtu
Prerokovanie zámeny pozemkov medzi obcou Ostrý Grúň a f. RAIL WAYS, s.r.o.
Prerokovanie navrhovanej zámeny pozemkov medzi Ing. Pavlom Debnárom a Obcou Ostrý
Grúň
Prerokovanie žiadosti Ing. Pavla Debnára o právo prechodu cez obecný pozemok
Prerokovanie žiadosti p. Supukovej o kúpu obecného pozemku
Prerokovanie žiadosti p. Mjartana o kúpu obecného pozemku
Prerokovanie žiadosti p. Segeta o kúpu pozemku
Prerokovanie žiadosti p. Segeta o uložení vecného bremena
Schválenie nadstavby materskej školy
Schválenie kúpy pozemkov v prospech Obce Ostrý Grúň
Rôzne
Záver

1. Otvorenie.
Starosta obce Mgr. Július Remenár otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal všetkých
prítomných a zároveň ich oboznámil s nariadeniami a opatreniami pri ohrození verejného zdravia
k obmedzovaniam hromadných podujatí.
Ďalej prítomných informoval o samotnom rokovaní OZ, o rokovacom poriadku, ktorý bol
schválený v r. 2016 a je platný do dnes a predniesol niekoľko informácií, ako to má vyzerať na
OZ.
Zároveň konštatoval, že sú prítomní 4 poslanci, jeden sa ospravedlnil a OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil poslancom OZ a ostatným prítomným návrh programu zasadnutia tak,
ako bol zverejnený.
Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ v počte 18 bodov bez
výhrad.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice.
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Luciu Matejovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol Jozefa Jánoša a Renátu Luptákovú.
Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení:
Jozef Jánoš a Renáta Luptáková.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Interpelácie občanov
p. Sebeši – sťažnosť na správanie sa Ing. P. Debnára
p. Debnár M. - sťažnosť na správanie sa Ing. P. Debnára (sledovanie a rušenie okolitých občanov,
vysvecovanie lampášom, sledovanie ďalekohľadom...)
starosta Mgr. Július Remenár – navrhol zvolať poriadkovú komisiu a ak nenastane zmena zo strany
Ing. P. Debnára, tak sa budú tieto sťažnosti riešiť cez políciu
Mgr. Lívia Adamová - nenavrhuje zvolať poriadkovú komisiu, pretože tento problém už bol touto
formou riešený, ale zmena nenastala a stále sa tento problém opakuje
starosta Mgr. Július Remenár – opäť navrhuje zvolať poriadkovú komisiu aj keď zástupkyňa Mgr.
L. Adamová s tým nesúhlasí
p. Debnár M. – neprejavil nadšenie z návrhu starostu, pretože si myslí, že to bude opäť len zdĺhavé
starosta Mgr. Július Remenár – oslovil Ing. P. Debnára o svoje vyjadrenie k danej problematike

Ing. P. Debnár – spomenul opitých ľudí, zákaz vychádzania v tom čase
Ing. Lamprecht – za p. Ing. Debnára povedal, že sa vyjadrí písomne k písomnej sťažnosti občanov
Starosta Mgr. Július Remenár – vyjadril sa , že nie je dôvod na písomnú sťažnosť, prednieslo sa
to na obecnom zastupiteľstve verejne a na základe toho obecný úrad bude konať
p. Jánoš - vyjadril sa, že by bolo najlepšie, keby sa vedeli medzi sebou dohodnúť
5. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce skonštatoval, že tento bod sa neprerokuje a zaradíme ho do budúceho zastupiteľstva
nech sa to komplexne za celý rok zhodnotí.
Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni odsúhlasilo preloženie bodu – Kontrola plnenia uznesení
do nasledujúceho zastupiteľstva.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková,Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2020
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh záverečného účtu za r. 2020 a zároveň
prečítal záver správy nezávislého audítora.
Podľa záverečného účtu obce hospodárila obec s prebytkom 367,56 Eur, ktoré sa navrhujú použiť
na tvorbu rezervného fondu. Zo správy nezávislého audítora vyplýva z jej záveru, že na základe
overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek Zákona o rozpočtových pravidlách platných
SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov skonštatoval, že obec Ostrý Grúň konala
v súlade s požiadavkami Zákona o rozpočtových pravidlách.
Hl. kontrolór skonštatoval, že vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad a odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh záverečného účtu za rok 2020.
Poslanci nemali k predloženému návrhu záverečného účtu Obce Ostrý Grúň žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie prerokovanie záverečného účtu obce za
r. 2020 na základe stanoviska hl. kontrolóra obce.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš, Renáta Luptáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje záverečný účet obce za r. 2020 a to:
1. S výsledkom hospodárenia obce za r. 2020 vo výške 367,56 Eur.
2. Celoročné hospodárenie obce Ostrý Grúň za r. 2020 bez výhrad.
3. Prevod prostriedkov z prebytku rozpočtu do rezervného fondu vo výške 367,56 Eur.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: Renáta Luptáková

7. Schválenie úpravy rozpočtu za rok 2021
Hl. kontrolór obce predniesol prítomným návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2021. V časti príjmov vo výške 6100,00 Eur, v časti výdavkov vo výške 6100,00 Eur.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na
základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to nasledovne:
Príjmy

Druh

Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

1
456002 71

292017 41
312001 111

311

71

Názov

Schválený

1-bežný
rozpočet
Prijaté
0,00
finančné
zábezpeky
NB
Vratky
0,00
Transfer
ŠR
testovanie
Covid
Grant pre 0,00
MŠ

Upravený

Čerpanie

Rozdiel

ÚPRAVA

0,00

630

-630

630,00

0,00

599,90
4820

-599,90
-4820

600,00
4820,00

0,00

50,00

-50,00

50,00

931,68
Výdavky

01.1.1

631001 41

09.1.1

633006 71

06.04.0

633006

06.6.0

819002

1-bežný
rozpočet
Správa 400,00
cestovné
MŠ 0
všeobecný
materiál grant
Vo3000
všeobecný
materiál
Vrátené
finančné
zábezpeky
BD

400,00
0

6100,00

5220,00 4820,00
4820,00
0
0
50,00

3600

-600

600,00

630

-630

630,00

6100,00

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021:
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej hlavný kontrolór obce predniesol prítomným návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2021. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa
nemenia celkové príjmy ani celkové výdaje.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to
* zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu na oddieli 05.1.0 podpoložke rozpočtu 717001
(Zberný dvor - výstavba), kód zdroja 52 v celkovej sume 2000,00 eur.
* zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu na oddieli 01.1.1 podpoložke rozpočtu 717002
(Rekonštrukcia autobusovej zastávky), kód zdroja 52
v celkovej sume 2000,00 €.
Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne hlavný kontrolór obce predniesol prítomným návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 3/2021. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom sa
nemenia celkové príjmy ani celkové výdaje. V príjmovej časti vo výške 5000 ,00 Eur a vo
výdavkovej časti vo výške 5000,00 Eur.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to :
Výdaje zvýšenie
Druh

Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
Verejný
rozhlas 01.1.1 717002 41
rekonštrukcia
Zberný dvor 05.1.0 717001 41
výstavba
Relaxačná
zóna 08.1.0 717001 41
výstavba
Prípravná a
projektová
09.1.1 716
41
dokumentácia

Schválený Upravený Čerpanie Rozdiel

Úprava

0,00

0,00

2186,46

-2186,46

2200

0,00

0,00

1994,00

-1994,00

2000

0,00

0,00

200,00

-200,00

200

0,00

0,00

600,00

-600,00

600
5000

Výdaje
zníženie

08.2.0

637002 41

Kultúra kultúrne akcie 7000,00

7000,00

0,00

7000,00

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Prerokovanie zámeny pozemkov medzi Obcou Ostrý Grúň a f. RAIL WAYS, s.r.o.
Starosta obce informoval o spoločných stretnutiach s Ing. J. Lamprechtom o zámere zameniť
obecné pozemky s pozemkami vo vlastníctve firmy RAIL WAYS s.r.o., na ktorých sa predbežne
dohodli na zámene. Starosta upozornil, že niektoré parcely boli geometrickým plánom rozdelené,
aby sa zachoval prístup ku kanalizácii, vodojemu a k súkromným pozemkom za areálom
Dopravárika a taktiež k požiarnym nádržiam firmy RAIL WAYS s.r.o. Ďalej informoval
o jednotlivých parcelách a názorne ich ukazoval cez projektor. Cieľom zámeny je v prvom rade
dostať sa k žumpe, ktorá sa nachádza na pozemkoch firmy RAIL WAYS, s.r.o., nakoľko boli
v minulosti problémy s prístupom k tejto žumpe.
P. Lamprecht sa ohradil voči plánovanej zámene pozemkov, nakoľko nemal dostatočný čas na
rozhodnutie sa. Súčasne sa vyjadril, že nie je pravda, že rozsah pozemkov ja taký, ako to navrhol
starosta. Súhlas na zámenu zo strany f. Rail Ways, s.r.o. naďalej trvá podľa pôvodného návrhu.

-5000
-5000

Obe strany sa zhodli na opätovnom stretnutí a následnom prerokovaní tejto zámeny na ďalšom
riadnom obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni súhlasí s preložením a znovuprerokovaním bodu –
Prerokovanie zámeny pozemkov medzi Obcou Ostrý Grúň a f. RAIL WAYS, s.r.o.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Prerokovanie navrhovanej zámeny pozemkov medzi Ing. Pavlom Debnárom a Obcou
Ostrý Grúň
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou od Ing. P. Debnára, v ktorej žiada zámenu
pozemkov medzi ním a Obcou Ostrý Grúň, ktorú následne graficky znázornil.
Predmetom zámeny je, že prístupová cesta k p. Vidovej vedie cez parcelu Ing. P. Debnára a tento
nesúhlasí s tým, aby cesta bola vedená po jeho pozemku.
Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zámenu pozemku medzi Ing. P. Debnárom
a Obcou Ostrý Grúň.
Za: 0
Proti: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Zdržal sa: 0
10. Prerokovanie žiadosti Ing. P. Debnára o právo prechodu cez obecný pozemok
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti Ing. P. Debnára o právo prechodu cez obecný
pozemok (Kaplnka) parc. č. E-KN 2008/20 a skonštatoval, že Ing. P. Debnár do dnešného dňa
nepreukázal vlastníctvo k stavbe Kaplnky, čiže nemôže na nej robiť žiadne stavebné úpravy.
Starosta navrhuje, že nie je nutné schvaľovať právo prechodu cez obecný pozemok.
Uznesenie 21/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje žiadosť Ing. P. Debnára o právo prechodu cez
obecný pozemok parc. č. E-KN 2008/20.
Za: 0
Proti: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Zdržal sa: 0
11. Prerokovanie žiadosti p. Supukovej o kúpu obecného pozemku
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti p. Aleny Supukovej o kúpu obecného pozemku
parc. č. E-KN 998/3 o výmere 597 m2. Pozemok užíva a udržiava už približne 50 rokov a má sčasti
na ňom vybudované jazierko. Starosta navrhol predaj pozemku osobitým zreteľom.

Uznesenie č. 22/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť p. Supukovej o kúpu obecného
pozemku parc. č. E-KN 998/3 o výmere 597 m2.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zámer na predaj pozemku parc. č. E-KN 998/3
o výmere 597 m2, ktorý bude riešený po doplnení sumy znalcom.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Prerokovanie žiadosti p. Mjartana o kúpu obecného pozemku
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti p. Mjartana o kúpu obecného pozemku parc. č. EKN 2355/7, ktorý ju chce využívať na poľnohospodárske účely (chov oviec a včiel).
Uznesenie č. 24/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť p. Mjartana o kúpu obecného
pozemku parc. č. C-KN 2355/7.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje zámer na predaj pozemku parc. č. C-KN 2355/7,
ktorý bude riešený po doplnení sumy znalcom.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
13. Prerokovanie žiadosti p. Segeta a A. Segetovej o kúpu pozemku
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti p. Segeta a A. Segetovej o kúpu pozemku parc. č.
C-KN 188/18. V zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí poslanci obce alebo ich príbuzní,
kontrolór,
starosta,
rodinný
príslušníci
nesmú
nadobúdať
pozemky
obce.
Existuje výnimka - § 9a ods. 8 písm. b) uvedeného zákona, kde sa ustanovenia v ods. 1 – 7/ sa
nepoužijú pri prevode majetku obce a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.
Týka sa to stavby plota, ktorý je posunutý nevýraznou časťou do obecnej parcely. Celková plocha,
ktorá vznikla posunutím je 43 m2.
Starosta navrhuje predaj pozemku priamym predajom, hl. kontrolór navrhuje aj možnosť predaja
osobitným zreteľom.
Uznesenie č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť p. Segeta a A. Segetovej o kúpu
pozemku parc. č. C-KN 188/18 o výmere 43 m2.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
14. Prerokovanie žiadosti p. K. Segeta o uložení vecného bremena
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. K. Segeta o uložení vecného bremena.
Navrhuje žiadosť zobrať len na vedomie.
Uznesenie č. 27/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni berie na vedomie žiadosť p. K. Segeta o uložení vecného
bremena.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
15. Schválenie nadstavby materskej školy
Starosta obce informoval prítomných o aktuálnom stave budovy MŠ (zhnité okná, opadávajúca
omietka, deravá strecha). Budova je z jednej tretiny takmer nevyužitá, starostlivosť o ňu je veľmi
finančne náročná. Vzhľadom na to, že sa zmenili podmienky na ŠFRB je možné vybudovať
nadstavbu bytových jednotiek nad túto budovu, bez toho, aby obec musela finančne prispieť,
akurát bude potrebné zaplatiť určenej firme za verejné obstarávanie.
Po diskusii s poslancami OZ starosta zabezpečí vypracovanie štúdie renomovanou firmou.
Uznesenie č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plánovanú nadstavbu materskej školy.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
16. Schválenie kúpy pozemkov v prospech Obce Ostrý Grúň
Starosta obce informoval prítomných, že začal s vysporiadavaním pozemkov (pamätník, cintorín,
cesta na Vŕšok) a chce dostať pod kontrolu obecné cesty. Chce osloviť občanov, ktorí majú podiely
pod obecnými cestami. Obrátil sa na p. V. Baláža a p. M. Jánoša so žiadosťou o odpredaj ich
podielov k pozemkom.

Uznesenie č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje kúpu pozemkov v prospech obce Ostrý Grúň
parc. č. EKN 1393/1, EKN 1393/2, EKN 1393/3, EKN1380/3, EKN 1383/1, EKN 1382/3, EKN
1382/1, EKN 1383/2 kataster Ostrý Grúň za sumu 1,-/parcela, celkom za 10,- eur.
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Sedliak, Jozef Jánoš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
17. Rôzne
a) Poslankyňa p. R. Luptáková – problém s komunikáciou – cestička, ktorá vedie
k pozemkom p. R. Adamova a p. Michalova. Vyjadrila sa, že cestička je v hroznom stave,
s vozidlami je skutočne nemožné sa tam dostať a navrhuje ju aspoň zasypať nejakým
štrkom.
Starosta Mgr. Július Remenár – cesta poza kostol, p. Michalovi dal p. starosta slovo, že
cesta bude urobená. Vyjadril sa, že celé to viazne na personálnych možnostiach – Obec
Ostrý Grúň to rieši získaním štatútu sociálneho podniku. Žiadosť je na ministerstve
sociálnych vecí.
Sociálny podnik – na obci máme iba jedného údržbára, VPP sme pre absencie zrušili.
- Zriadenie soc. podniku – zamestnáva zdravotne znevýhodnených
občanov a na ich prácu prispieva štát vo výške 75% platu. Máme
celkom veľa takýchto ľudí v obci, ktorí majú záujem o tú prácu.
Prioritou bude údržba obce a služby občanom. Sociálny podnik je
firma, nemôže robiť zadarmo, bude účtovať aj obci. Je plánovaných
6 prac. miest z toho 4 pracovníci, 1 ekonómka, 1 vedúci.
občan M. Debnár – informoval sa či zriadenie sociálneho podniku sa
stihne ešte v tomto volebnom období.
starosta Mgr. Július Remenár – vyjadril sa, že do 15.7.2021
poslankyňa Renáta Luptáková – kosenie
starosta Mgr. Július Remenár – informoval prítomných, že Ostrý Grúň je členom združenia
Kľakovskej doliny, kde Kľakovská dolina dostala vyše 400 000,00 Eur v eurofondoch na nákup
traktora, štiepkovača, kompostu, nosiča kontajnerov a pre každú obec jeden kontajner. Slúži to na
štiepkovanie, to je služba, ktorú sme mohli zaviezť, aby sa v obci nemuselo páliť, čo sa celkom
ujalo.
Starostovia sa dohodli a kúpili žacie rameno, ktorým sa bude kosiť celá obec aj miesta, ktoré
doteraz nebolo možné kosiť.
Odpad – cenotvorba odpadu závisí od miery separácie, čím je väčšia separácia, tým je menší
poplatok za odpad. Separácia sa výrazne zlepšuje, ale žiaľ nie všetci v obci to rešpektujú. Nie je
možné zmeniť zvoz separovaného odpadu, raz za dva mesiace zvoz je veľmi dlhý. Nemáme také
množstvo, aby to finančne vychádzalo tak, aby sa chodilo vyvážať častejšie. Za týmto účelom obec
minulý rok podala žiadosť o príspevok na zriadenie zberného dvora a kúpu traktora. Rozhoduje sa
o tom, či dostaneme 150 000,00 Eur nenávratne na zberný dvor a 80 000,00 Eur na traktor. Podľa
posledných informácií obec Ostrý Grúň prešla úspešne všetkými kolami a teraz to bude už len na
komisii Ministerstva ŽP envirofondu, že komu tie peniaze pridelia.

Zvoz kuchynského odpadu – vyjadril sa, že jeho názor je taký, že zo zákona musíme mať
rozmiestnené nádoby na zber kuchynského odpadu.
Starosta si urobil prieskum trhu, najlacnejšia ponuka bola 3800,00 Eur ročne za zvoz kuchynského
odpadu. Poslanci prešli celou dedinou, prezistili, kto má kompostér a kto nie, kto chce kompostér
a kto nie a obec zakúpi 100 kompostérov cca 500 l a 5 cca 1200 l a rozdá tým, ktorí prejavili
záujem o kompostér. Docielime podmienku , že budeme vedieť deklarovať Ministerstvu ŽP, že v
obci Ostrý Grúň kompostuje 100% domácností.
b) Poslankyňa p. R. Luptáková – informovala sa či sa plánujú v MŠ rozšíriť triedy, či boli
zamietnuté žiadosti, či vieme zabezpečiť, aby všetky deti z obce mohli byť v MŠ. Vyjadrila
sa, že sa nám v obci zvyšuje počet obyvateľov, stále sa stavajú, plánujú sa stavať byty.
starosta Mgr. Július Remenár – druhá trieda je podľa vyjadrenia starostu nemysliteľná,
lebo potrebujeme tým pádom dve učiteľky a tie platí obec a nemáme ich z čoho zaplatiť. Sú
len dve deti nad limit a to len 2-ročné, ktoré nesmú byť prijaté do škôlky. Rozšírenie MŠ
nie je možné z finančných dôvodov.
c) poslanec p. J. Sedliak – informoval sa na pozemok, ktorý sa nachádza pod Ing. P.
Debnárom, v akom štádiu je čo sa týka vypratávania
starosta Mgr. Július Remenár – informoval prítomných, že Ing. P. Debnár dostal
oficiálnu žiadosť, aby uvoľnil pozemok pre potreby obce. Odpoveď bola taká, že on ho
neužíva ani neužíval a ani oplôtok nie je jeho a ani ho nestaval. Starosta sa vyjadril, že
keďže sa k pozemku nepriznáva, budeme musieť dať policajnému zboru podnet nech zistí,
kto je vlastníkom plota a budeme žiadať, aby to odpratal.
Ing. J. Lamprecht – doplnil informáciu zo ŽP, pokiaľ ŽP eviduje základné problémy
nedodržiavania zásad životného prostredia neposkytne žiadne dotácie. Na Ministerstve
riešia to, čo vy odmietate riešiť na obecnom zastupiteľstve.
starosta Mgr. Július Remenár – dodal, že obec si musí svoje pozemky spravovať sama
pokiaľ ich niekto chce musí mať právoplatnú nájomnú zmluvu.
p. Z. Debnárová – podala informácie o prezistení ohľadom užívania ich pozemkov, zámene
pozemkov s p. Píšom a neplatení nájomného za pozemky zo strany POĽAN.
Ing. J. Lamprecht – elektrický oplôtok okolo pozemku postavili jeho zamestnanci a je
jeho
starosta Mgr. Július Remenár – dodal, že už vieme adresáta, komu máme poslať žiadosť
o uvoľnenie pozemku, nemusí sa to riešiť cestou polície, oficiálne požiadame o uvoľnenie
pozemku
Ing. J. Lamprecht – nadrámec toho všetkého dodal, že problém p. K. Segeta nespočíva len
v pozemku, ale spočíva vtom, že porušil stavebný zákon, zákon o samospráve, daňový
zákon...
starosta Mgr. Július Remenár – vyjadril sa, že tento problém bude riešený stavebným
dohľadom alebo stavebným dozorom, musíme si počkať na stavebný úrad, aký bude záver.

18. Záver

Starosta obce poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve
a poprial ešte pekný zvyšok dňa.
Obecné zastupiteľstvo bolo ukončené 16.06.2021 o 17.56 hod.
Zápisnica po prečítaní a schválení podpísaná.

Mgr. Július Remenár, starosta obce

v.r.

Jozef Jánoš, overovateľ zápisnice

v.r.

Renáta Luptáková, overovateľka zápisnice

v.r.

Zapisovateľka: Ing. Lucia Matejová

v.r.

