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 28.04.2022 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
Neprítomný a ospravedlnený:
Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Prerokovanie zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy firmy Poľan s.r.o.

5.

Prerokovanie zmluvy vloženia majetku obce Ostrý Grúň – Praga V3S, fekál v zostatkovej
hodnote 0,- eur formou výpožičky majetku v prospech Obecného podniku Ostrý Grúň s.r.o.
r.s.p.

6.

Prerokovanie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019

7.

Prerokovanie poslaneckého návrh Jozefa Jánoša o zriadení 2. triedy v MŠ

8.

Rôzne

9.

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, starosta dáva návrh na vypustenie
bodu č. 4
Program:
1. Otvorenie
2.

Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3.

Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice

4.

Prerokovanie zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy firmy Poľan s.r.o.

5.

Prerokovanie zmluvy vloženia majetku obce Ostrý Grúň – Praga V3S, fekál v zostatkovej
hodnote 0,- eur formou výpožičky majetku v prospech Obecného podniku Ostrý Grúň s.r.o.
r.s.p.

6.

Prerokovanie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019

7.

Prerokovanie poslaneckého návrh Jozefa Jánoša o zriadení 2. triedy v MŠ

8.

Rôzne

9.

Záver.

Uznesenie č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje program zasadnutia OZ s vypustením bodu č. 4
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. Alenu Slanú
Za overovateľov zápisnice navrhol Renátu Luptákovú a Mgr. Adamovú Líviu
Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni volí overovateľov zápisnice v zložení:
Renátu Luptákovú a Líviu Adamovú
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Prerokovanie zmluvy o prenájom poľnohospodárskej pôdy firmy Poľan s.r.o.
Bod vypustený
5. Prerokovanie zmluvy vloženia majetku obce Ostrý Grúň – Praga V3S, fekál
v zostatkovej hodnote 0,- eur formou výpožičky č. 1/2022 v prospech Obecného
podniku Ostrý Grúň s.r.o. r.s.p.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o výpožičke č. 1/2022 majetku Obce Ostrý Grúň
Praga V3S v prospech Obecného podniku Ostrý Grúň s.r.o. r.s.p.

Uznesenie: 18/2022
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš,
Proti: 1Jozef Sedliak
Zdržal sa: 0

6.

Prerokovanie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2019

STAROSTA PREDNIESOL NÁVRH DODATKU Č. 3 K VZN č. 1/2019 O určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ostrý Grúň sa
mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 3 Školské jedálne odsek 3) sa mení:
f) výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy
g) paušálny mesačný príspevok pre dieťa MŠ na režijné náklady

2,59 eura
2,00 eura

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
podľa ods. 1 ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa nasledovne:
f) výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy
g) paušálny mesačný príspevok pre dieťa MŠ na režijné náklady

2,59 eura
2,00 eura

Obecné zastupiteľstvo v Ostrom Grúni schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Ostrý Grúň s platnosťou od 01.05.2022.
Uznesenie č. 19/2022
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Prerokovanie poslaneckého návrh Jozefa Jánoša o zriadení 2. triedy v MŠ
p. Jánoš podal návrh na vytvorenie 2.triedy v MŠ. Priestory by boli, bezbariérový prístup je
výhodou, oproti ostatným obciam , čo nemajú na to priestory.
P. riaditeľka Emília Štefančová, sa vyjadrila k prihláškam 14 prihlášok – 2ročný 4 deti.
V predškolskom veku 2 deti, ktoré musíme zobrať podľa zákona.
Riešenie starosta hľadá, pracuje sa na tom, RUVZ vie navýšiť kapacitu o 5 detí. Trieda potrebuje
rekonštrukciu - celá budova – okná. Starosta ďalej vysvetľuje výpočet koeficientu, čím vyšší
koeficient, tým menej peňazí. Musel by sa zvýšiť poplatok školákov na 65 eur mesačne. Gazdíková
– druhá možnosť vytvoriť občianske združenie. Zvýšiť počet zamestnancov v jedálni . Karol Seget
vysvetľuje kúrenie – výpadok energie musí ísť prepnúť. Mal by byť kondenzačný kotol.
OZ poveruje starostu spracovaním rozpočtu čiastočne zrekonštruovať priestor materskej školy.
Uznesenie č. 20/2022
Za: Mgr. Lívia Adamová, Renáta Luptáková, Jozef Jánoš, Jozef Sedliak
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Rôzne
Renáta Luptáková – poslankyňa OZ upozornila na zlý stav cesty od bývalej predajne p. Kaliaka
v Dolných dvoroch.
p. Hrbačíková - čistenie jarkov v časti Žiakovci a taktiež je položená otázka, kedy je v pláne
rekonštrukcia cesty do Žiakov.
Starosta skonštatoval, že najskôr je naplánovaná rekonštrukcia Domu smútku, potom cesty. Zlý
stav je aj cesty pri rodinnom dome Augustína Luptáka.
Čaká sa na frézing.
Výhoda sociálneho podniku – viac zamestnancov.
Kompostéry – môžu si prísť zobrať občania, máme ich 100 ks zakúpených.
Starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poprial pekný zvyšok dňa.
9. Záver
OZ ukončené 17.00 hod.
Mgr. Július Remenár, starosta obce

vr.

Renáta Luptáková, overovateľ zápisnice

vr.

Mgr. Lívia Adamová, overovateľ zápisnice

vr.

Zapisovateľka: Ing. Alena Slaná

vr.

