zo zasadnutia

Prítomní:

Z á p i s n i c a
obecného zastupiteľstva v Ostrom
konaného dňa 30.09.2011

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
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2011
5. Úprava programového rozpočtu rozp. opatrením č. 3/2011
6. Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2011
7. Správa hlavného kontrolóra o následnej kontrolnej činnosti
8. Dodatok k VZN č.3/2011- o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
9. Rôzne
10.
Interpelácie poslancov
11.
Interpelácie občanov
12.
Záver
Priebeh rokovania obecného zastupiteľstva:

1.Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce, p. Bc. Jana
Angletová. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
Starostka obce predniesla poslancom OcZ program rokovania, tak ako je
uvedený v úvode. Poslanci navrhnutý program schválili jednohlasne bez
doplnení.

2. Voľba
komisie

zapisovateľa

a overovateľov

zápisnice,

voľba

návrhovej

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 Ladislav Maslen.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
•

Dopravné značky
– starostka informovala, že dopravné značky na
mosty budú vydané a dovezené v pondelok.

•

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám a pracovný poriadok obce
boli vypracované a zverejnené na úradnej tabuli. OZ ich berie na
vedomie.

•

Žiadosť Petra Matejova
o odkúpenie pozemkov: parcely CKN č. 283/1,
283/2 a 283/3 - Obec obdŕžala dňa 21.06.2011 žiadosť Petra Matejova
a jeho manželky o odkúpenie pozemkov CKN 283/1, 283/2 a 283/3, ku
ktorým nie je založený list vlastníctva, pričom tieto sú vedené
v katastri nehnuteľností ako EKN parc. č. 883/3
- ostatné plochy
o výmere 315 m2 na LV č. 604.
Obhliadkou nehnuteľnosti na mieste samom a overením si stavu
v katastri nehnuteľností navrhujem žiadosti žiadateľov nevyhovieť
z nasledovných dôvodov:
V danom prípade sa jedná o EKN parcelu z ktorej sa po jej zameraní
majú vytvoriť:
CKN parcela 283/1 – ostatné plochy o výmere 81 m2,
CKN parcela 283/2 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 30 m2,
CKN parcela 283/3- ostatné plochy o výmere 90 m2,
teda s poukazom na uvedené je v danom prípade potrebné dať vypracovať
geometrický plán,
Tieto pozemky nemajú charakter priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinným
domom
súp. č. 35 a stavbami tvoriacimi príslušenstvo
rodinného domu, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.
Poukazujem na to, že v danom prípade sa u prípadných novovytvorených
CKN parciel č. 283/2 a 283/3
bude jednať o pozemky
v tesnej
blízkosti ktorých preteká potok a nachádza sa priepust, teda
majú
pre obec strategický význam s poukazom na možné zvýšenie vody
v potoku pod vplyvom častých zmien počasia a pre zabezpečenie
potrebného prístupu a možnej opravy priepustu. Po prerokovaní OZ
žiadosť p. Matejova a jeho manželky o odkúpenie pozemku jednohlasne
neschvaľuje.

-

-

-

•

-

•

Žiadosť Radoslava Bielika o odkúpenie pozemku parcely CKN č. 201/9
- Obec obdŕžala dňa 23.06.2011 žiadosť Radoslava Bielika o odkúpenie
pozemku CKN 201/9 – trvalé trávne porasty o výmere 179 m2, ktorá je
vedená na LV č. 1.
Obhliadkou nehnuteľnosti na mieste samom a overením si stavu
v katastri nehnuteľností navrhujem žiadosti žiadateľov nevyhovieť
z nasledovných dôvodov.
Na pozemku sa nachádza trafo stanica, ku ktorej nie je zriadené ešte
vecné bremeno v prospech jej vlastníka SSE, a.s.
Tento pozemok
nemá charakter priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinným
domom
súp. č. 250 a stavbami tvoriacimi príslušenstvo
rodinného domu, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Po prerokovaní OZ
žiadosť p. R. Bielika o odkúpenie pozemku jednohlasne neschvaľuje.
Žiadosť na odpredaj pozemku p. Elečkovej, číslo parcely CKN 201/7 –
po zistení, že cez tento pozemok nevedie obecný vodovod, starostka
navrhuje odpredať pozemok číslo parcely CKN 201/7 pre p. Elečkovú
o výmere 583m2 a kúpnu cenu 6,-€/m2. Poslanec Mgr. Seget navrhol dať
do kúpnej zmluvy podmienku, že do 3 mesiacov po skolaudovaní, si dať

trvalý pobyt. Po prerokovaní, OZ odpredaj pozemku pre p. Elečkovú
jednohlasne schvaľuje.
•

Starostka informovala, že o odpredaj pozemku prejavila
Kormányová, ale na vyhlásenie súťaže nezareagovala.

•

Starostka navrhla, aby zámer na predaj pozemkov bol stále zverejnený
na internetovej stránke obce, ale verejno-obchodnú súťaž zatiaľ
nevyhlasovať.
Starostka informovala prítomných poslancov , že nikto neprejavil
záujem o prenájom priestorov mäsny , v zmysle zverejneného zámeru
o priamy prenájom týchto priestorov, preto navrhla predĺžiť termín
predkladania ponúk do 10.11.2011 s tým , že cena nájmu priestorov
bude stanovená ponukou. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje
predĺženie termínu na predkladanie ponúk do 10.11.2011 s tým , že
cena nájmu priestorov bude stanovená ponukou.

•

OZ sa predniesla žiadosť od p. Kataríny Segetovej, ktorá odstúpila od
kúpi pozemkov.
Starostka navrhuje zrušiť obecné uznesenie č. 42/2011 o predaji
pozemkov p. Segetovej a zároveň aj uznesenie č.46/2011 o predaji
pozemku pre p. P. Bielika, z dôvodu upozornenia prokurátora. Obecné
zastupiteľstvo jednohlasne ruší uznesenia č.42/2011 a č.45/2011.

aj

p.

• Starostka prítomných poslancov oboznámila s obsahom upozornenia
prokurátora, pričom ich zároveň informovala o tom, že obec v danom
prípade urobila nápravu takým spôsobom, že uznesením obecného
zastupiteľstva č. 7/2011 zo dňa 11.02.2011 boli schválené nové Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré nadobudli účinnosť
dňa 01.03.2011, pričom obec bude v prípade prevodu majetku obce
postupovať striktne s týmito Zásadami.
•

OZ sa znovu predniesla žiadosť od P. Bielika o odkúpenie pozemku CKN
parcely
551/1
v cene,
tak
ako
bolo
uvedené
v žiadosti.
Po
prerokovaní, OZ jednohlasne schvaľuje predaj pozemku CKN parcely
551/1 podľa § 9a ods. 8, písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. a podľa
§ 6 ods. 4, písm. b Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

•

Kontrolórka obce informovala prítomných, že podala Oznámenie
o skutočnostiach
nasvedčujúcich
tomu,
že
mohol byť
spáchaný trestný čin na Okresnú prokuratúru do Žiaru nad
Hronom. Poslanec Repiský uviedol, že aj on podá trestné
oznámenie za očierňovanie jeho osoby. Poslankyňa
Adamová
vysvetlila, že kontrolórka postupovala na základe poverenia OZ,
keďže p. Repiský nepreukázal schodok vo financiách za rok 2010,
len navrhol tento schodok upraviť účtovne.

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu
Mgr. Miroslav Seget oboznámil prítomných o monitorovacej správe
programového rozpočtu, ktorá sa zostavuje 2x do roka, vždy k 30.06.
a k 31.12. príslušného roka, a vysvetlil im plnenie programového rozpočtu
za 1. polrok 2011.
Poslanec p. Repiský žiadal doložiť bežný rozpočet, nie monitorovaciu
správu. Ing. Ďurovičová – kontrolórka obce mu vysvetlila potrebnosť
programového rozpočtu a monitorovacej správy, ktoré sa mali zostavovať už
od roku 2009 a zároveň upozornila aj na pôžičku pre rekreačné zariadenie,
ktoré je v strate. P. Repiský navrhol rekreačné zariadenie zrušiť

a odhlásiť aj z daňového úradu. Monitorovacia správa je zverejnená ako
príloha k zápisnici. Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo monitorovaciu
správu berie na vedomie: za 4, zdržal sa 1.
Stanovisko k monitorovacej správe k 30.06.2011
Ing. Ďurovičová – hlavná kontrolórka oboznámila prítomných o svojom
stanovisku k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.06.2011.
Súhlasí s monitorovacou správou k 30.06.2011 aj s jej úpravou. Poslanec
Repiský vyjadril nespokojnosť s neskorým podaním jej stanoviska. Hlavná
kontrolórka sa všetkým ospravedlnila za nedoručenie písomného stanoviska
z dôvodu /povinnosťou kontrolóra je dať písomné stanovisko len k dvom
správam
a táto
k nim
nepatrí/
náročnosti
kontroly
mimoriadnej
inventarizácie.
Stanovisko
k monitorovacej
správe
k 30.06.2011
je
zverejnené ako príloha k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo, stanovisko
hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe k 30.06.2011, berie na vedomie:
za 3, proti 2.
5. Úprava programového rozpočtu
Mgr. M.Seget oboznámil prítomných o úprave programového rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3, nakoľko niektoré programy tohto rozpočtu boli
prekročené. Poslankyňa Mgr. Adamová sa spýtala, prečo sa program, kde sa
nachádza oprava mostov, znížil z 10 000 € na 948 € - dôvodom tohto zníženia
sú nižšie skutočné náklady ako sa predpokladali. Úprava programového
rozpočtu je zverejnená ako príloha k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schvaľuje úpravu programového rozpočtu.
6. Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2011
Hlavná kontrolórka predniesla svoj Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok
2011. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórka na 2.polrok 2011 je
zverejnené ako príloha k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2 polrok 2011.
7. Správa hlavnej kontrolórky o následnej kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce ústne informovala o následnej kontrolnej
činnosti:
- inventarizácia – mimoriadna inventarizácia bola vykonaná k 31.07.2011
a následné odsúhlasovanie s inventarizáciou k 31.12.2010 – v súčasnosti je
ešte v štádiu spracovania. Podrobná správa k mimoriadnej inventarizácii
bude zverejnená po jej úplnom spracovaní.
- kontrola zmlúv – hlavná kontrolórka vykonala kontrolu zmlúv za
predchádzajúce obdobia. Obecné zastupiteľstvo, správu hlavnej kontrolórky
o následnej kontrolnej činnosti, zobralo na vedomie.
8. VZN č. 6/2011 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach
Obecnému zastupiteľstvu sa prednieslo VZN č. 6/2011 – o určení výšky
príspevku
na
čiastočnú
úhradu
nákladov
v školách
a v školských
zariadeniach. Zmena výšky príspevku stravného súvisí s prechodom do II.
pásma. Poslanec Repiský sa informoval, prečo sa vozí 1 obed do Kľaku –
obyvateľ z Kľaku splnil podmienky pre dovoz stravy, zvýšené náklady
súvisiace s dovozom sú premietnuté v cene obeda vysvetlila starostka VZN

č. 6 je zverejnené ako príloha k zápisnici. Po prerokovaní, VZN č. 6/2011
– o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach, OZ jednohlasne schválilo.

9. Rôzne
Starostka obce prečítala list od p. Jána Debnára – Majetko -právne
vysporiadanie nehnuteľnosti v k.ú. Ostrý Grúň, v ktorom žiadal o vydanie
kladného stanoviska k vydaniu osvedčenia o vydržaní k novovytvorenej
parcele č CKN 2355/3 aj odpoveď na tento list, ktorý mu napísal obecný
úrad. Starostka prítomným vysvetlila, ktorej parcely sa to týka
a po
prešetrení na Obvodnom pozemkovom úrade prišla k záveru, že neodporúča
vydať kladné stanovisko k vydaniu osvedčenia o vydržaní vyššie uvedenej
parcely, nakoľko túto parcelu rodina p. Debnára nikdy nevlastnila.
Po prerokovaní OZ návrh p. Debnára na vydanie kladného stanoviska k vydaniu
osvedčenia o vydržaní neschvaľuje: za 4, zdržal sa 1.
OZ sa predniesla žiadosť na odsúhlasenie pôžičky pre
zariadenie vo výške 15314 €. Po prerokovaní OZ jednohlasne
pôžičku pre rekreačné zariadenie vo výške 15314 €.

rekreačné
schválilo

OZ sa predniesla žiadosť o schválenie štatútu obecného kronikára Obce
Ostrý Grúň, ktorý by vykonával občan Ostrého Grúňa. Po prerokovaní OZ
štatút obecného kronikára Obce Ostrý Grúň jednohlasne schvaľuje.

10. Interpelácie poslancov
Poslanec Mgr. Seget vyzval komisie OZ, aby začali pracovať. Zatiaľ sa
stretla len komisia športová a finančná.

11. Interpelácie občanov
•
•

p. R. Bielik sa informoval, kedy sa príde čistiť odvodný kanál
v záplavovej oblasti v Dolných Dvoroch – po ukončení stavebných
prác mostov sa pôjdu čistiť odvodné kanály v časti Dolné Dvory.
Poslanec Ing. Vinca upozornil na poškodený asfaltový koberec
v ulici IBV pri rodinnom dome č. 214.

12. Záver
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

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

