zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 24.06.2011

Grúni,

podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zák.č. 369/90 Zb., §
12, odst. l. Obecné zastupiteľstvo má celkom 5 členov, z ktorých boli 5
prítomní a dôkaz, že bolo uznášania schopné.

Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu, vymenovanie poslanca – náhradníka.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Voľba člena/predsedu do komisií priestupkovej a komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2010
5. Správa o následnej finančnej kontrole hlavnej kontrolórky
6. Záverečný účet za rok 2010
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2010
8. VZN o zákaze predaja a požívaní alkoholu na území obce Ostrý Grúň
9. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
10. Návrh na stanovenie platu starostky obce na volebné obdobie v zmysle
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011
11. Žiadosť na odpredaj pozemku p. Elečkovej, číslo parcely CKN 201/7
12. Návrh na vstup obce Ostrý Grúň do združenia obcí Kľakovskej doliny
13. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov
16. Interpelácie občanov komisií.
17. Záver

Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia, schválenie
náhradníka

programu, vymenovanie poslanca -

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p. Bc. Jana
Angletová. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných a vyzvala ich, aby si pamiatku na zosnulého poslanca p. Tibora
Baláža uctili minútou ticha.
Starostka obce oznámila prítomným, že náhradníkom za zosnulého poslanca
p. T. Baláža sa stáva p. Ladislav Maslen, ktorý zložil sľub poslanca OZ
a starostka obce mu slávnostne odovzdala osvedčenie do funkcie poslanca OZ.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ upravený program rokovania, tak
ako je uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili jednohlasne bez
doplnení.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku bola určená Ing. Hana Šimpachová, za overovateľov
zápisnice boli určení Ján Repiský a Ing. Vratislav Vinca.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrhovú komisiu v zložení
Ing. Vratislav Vinca a Ján Repiský.

3. Voľba člena/predsedu do komisií priestupkovej a komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.

Starostka obce navrhla do priestupkovej komisie Ing. Vincu a do komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov p. L. Maslena.
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo návrh starostky jednohlasne schválilo.
4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2010
Ing.
A.
Pohánková
–
audítor
obce,
prečítala
správu
audítora
s odmietnutím stanoviska a upozornila, že musí podať hlásenie na Ministerstvo
financií SR. Celá správa audítora k účtovnej závierke je zverejnená ako
príloha k zápisnici. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo správu audítora
zobralo na vedomie.
5. Správa o následnej finančnej kontrole hlavnej kontrolórky
Ing. E. Ďurovičová – hlavná kontrolórka obce, prečítala správu
o následnej finančnej kontrole, kde upozornila na nedostatky v účtovníctve,
preto navrhuje vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku obce a opraviť stavy
v účtovníctve na skutočnosť.
6. Záverečný účet za rok 2010
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený Záverečný účet obce za rok 2010.
Obec v roku 2010 hospodárila so schodkom v bežnom rozpočte vo výške –
11 437,48 € a v kapitálovom rozpočte vo výške – 37 024,86 €, výška finančných
operácií bola + 51 877,32 €. Po prerokovaní obecným zastupiteľstvom bol
Záverečný účet za rok 2010 jednohlasne schválený nasledovne:
• Usporiadanie schodku obce vo výške
-48 462,34 € zostatkom finančných
operácií.
• Zostatok finančných operácií vo výške 51 877,32
€
a usporiadanie
zostatku finančných operácií nasledovne:
1. Úhrada schodku vo výške 48 462,34 €
2. Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa
z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom
rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného
predpisu,
ktoré
možno
použiť
v
nasledujúcom
roku.
Rozpočtové
hospodárenie obce skončilo so schodkom, obec tieto prostriedky usporiada
zo zostatku finančných operácií takto:
a) dopravné
- 128 €
b) na energie v ZŠ - 1 417 €
3. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 1 869,98 € bude
presunutý do peňažného fondu obce.

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2010
Hlavná kontrolórka obce prezentovala svoju správu k Záverečnému účtu
obce za rok 2010, upozornila aj na povinnosť doplniť programový rozpočet za
rok 2010. Svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2010 uviedla
s výhradou. Celé stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2010
je zverejnené ako príloha k zápisnici.
8. VZN o zákaze predaja a požívaní alkoholu na území obce Ostrý Grúň
Mgr. M. Schneiderová – právnik obce, podrobnejšie vysvetlila dôvod
vzniku tohto VZN. VZN bude slúžiť ako preventívne opatrenie k predchádzaniu
výtržnostiam, vandalizmu a znehodnocovaniu obecného majetku. Po prerokovaní
obecné zastupiteľstvo VZN o zákaze predaja a požívaní alkoholu na území obce
Ostrý Grúň jednohlasne schválilo.
VZN o zákaze predaja a požívaní alkoholu na území obce Ostrý Grúň tvorí
prílohu tejto zápisnice.
9. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Obecnému zastupiteľstvu sa prednieslo nové VZN – Prevádzkový poriadok
pohrebiska. Po prerokovaní VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska, OZ
jednohlasne schválilo.

10. Návrh na stanovenie platu starostky obce na volebné obdobie v zmysle
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011

pomeroch

Zástupca starostky, Mgr. M. Seget, oboznámil prítomných poslancov so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení účinnom od 01.06.2011 a s výškou
platu starostky podľa uvedeného zákona.
Po prerokovaní OZ návrh na stanovenie platu starostky v stanovenej výške
jednohlasne schválilo.

11. Žiadosť na odpredaj pozemku p. Elečkovej, číslo parcely CKN 201/7
Obecnému zastupiteľstvu sa predniesla žiadosť p. Elečkovej zo Svätého
Jura na odpredaj pozemku číslo parcely CKN 201/7, vo výmere 583 m2. Po
prerokovaní obecné zastupiteľstvo odpredaj pozemku na uvedenej parcele
schválilo jednohlasne, ale po upozornení poslanca p. Repiského, že cez tento
pozemok vedie obecný vodovod, svoje schválenie odložilo po zistenie skutkového
stavu.

12. Návrh na vstup obce Ostrý Grúň do združenia obcí Kľakovskej doliny
Zástupca starostky, Mgr. Seget, informoval prítomných o stretnutí obcí
Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Župkov a Horné Hámre, ktoré sa konalo v Hrabičove.
Cieľom tohto stretnutia bol návrh spojiť obce do združenia – Združenie
Kľakovskej doliny, a tým zabezpečiť viac finančných prostriedkov z Eurofondov
na sociálne veci, odpadové hospodárstvo atď. Príspevok do tohto združenia by
bol 0,20 €/obyvateľa.
Poslanec p. Repiský navrhol, aby obec vystúpila zo Združenia Mikroregión
Kľakovskej doliny, aby sa neplatili dva poplatky.
Mgr. Seget oponoval, nakoľko združenie Mikroregión sa zameriava viac na
cestovný ruch, čo je pre obec tiež potrebné.

Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo:
• vstup do Združenia Kľakovskej doliny: za vstup boli 4, proti vstupu
•

1.
príspevok vo výške 0,20 €/obyvateľa: za 3, proti 2.

13. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2011
Obecnému zastupiteľstvu sa predniesla zmena rozpočtu a programového
rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo
zmenu rozpočtu a programového rozpočtu jednohlasne schválilo. Uvedené zmeny
rozpočtov tvoria prílohu tejto zápisnice.

14. Rôzne
Starostka obce informovala prítomných:
- že sa podala žiadosť o odsúhlasenie na
vydanie dopravnej značky – zákaz
vjazdu vozidlám nad 5 ton - na Dopravný inšpektorát, pre mosty u Píšov,
u Štefankov a pri Základnej škole,
- že sa pripravuje Smernica o slobodnom prístupe k informáciám,
- že obec eviduje tri žiadosti o kúpu pozemku od p. P. Matejova a p. J.
Matejovej, Ostrý Grúň, p. Z. Kormányovej, Sereď a p. R. Bielika, Ostrý Grúň.
Tieto žiadosti sa presúvajú do ďalšieho obecného zastupiteľstva.

15. Interpelácie poslancov
Poslanec p. Repiský upozornil na zlý technický stav mostu u Píšov a dal návrh,
aby sa podal projekt na opravu mosta – Mgr. Seget odpovedal, že mosty sa
zatiaľ budú opravovať svojpomocne.
Poslankyňa Mgr. Adamová dala návrh na predĺženie lehoty do 4. júla 2011
bývalému starostovi p. Repiskému, aby sa vyjadril a vysvetlil nepodložený
bankovými výpismi bankový účet vo výške 8 909,16 €. V prípade nevysvetlenia
bankového účtu, na podnet OZ, bude kontrolór obce postupovať v súlade so
zákonom – podaním trestného oznámenia. Po prerokovaní OZ schvaľuje navrhnutú
lehotu do 4. júla 2011: za 4, zdržal sa 1.

16. Interpelácie občanov
p. Bielik sa informoval, či sa už predali pozemky p. Segetovej a ako sa to
bude riešiť s obecným vodovodom, ktorý prechádza cez jej pozemky - p.
Segetovej sa pozemky zatiaľ nepredali, najskôr sa zistí skutočný stav kadiaľ
vedie vodovod.
Na
záver
starostka
obce
poďakovala
prítomným
poslancom
obecného
zastupiteľstva za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Starostka obce:
Bc. Jana Angletová

..................

Overovatelia zápisnice:

Ján Repiský

..................

Ing. Vratislav Vinca

..................

