Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 12.2.2013
________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
K bodu č.1 : Otvorenie
Prítomných poslancov a občanov privítal starosta obce p. Bohuslav Nemky. Z celkového počtu
poslancov 9 je prítomných 9
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
K bodu č.2:
Schválenie programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
4. R ô z n e
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.

Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Určenie zapisovateľky - za zapisovateľku bola určená Bc. Jaroslava Gromusová

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Peter Peťko

Členovia –

ing.Vladimír Brieda
p.Eva Jendrálová

Určenie overovateľov zápisnice – p.Lívia Petrovská
p.Ivan Gromus

Uznesenie č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s c h v a ľ u j e:
predložený návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
u r č u je:
a/ Bc.Jaroslavu Gromusovú, vedúcu Obecného úradu v Hronci, za zapisovateľku
b/ za overovateľov zápisnice: p. Lívia Petrovská, p. Ivan Gromus
v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda – Ing. Peter Peťko
Členovia – Ing. Vladimír Brieda, p. Eva Jendárlová
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
Pracovný pomer hlavnej kontrolórky p. Mariany Bobkovej končí dňa 31.3.2013.V súlade s
§18 a ods (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej
40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného
obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.
Z dôvodu kontinuálneho zabezpečenia kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložil starosta obce p. Bohuslav Nemky
prítomným poslancom návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
Postavenie, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra , jeho voľbu a ostatné
náležitosti týkajúce sa hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.
V zmysle § 18 a ods. (5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je hlavný
kontrolór volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína

dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
V súlade s vyššie uvedeným starosta obce navrhol prítomným poslancom vykonať voľbu
hlavného kontrolóra v rámci bodu rokovania riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronci
dňa 26.3.2013. Na základe prijatého uznesenia OcZ bude deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Hronec, ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti
prihlášky zverejnené na úradnej tabuli, internetovej stránke obce Hronec, v regionálnej tlači MY
Horehronie.
Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
návrh voľby hlavného kontrolóra obce Hronec v roku 2013
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0
Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
V zmysle § 18a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
obec uznesením ustanoví ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a
stanoví náležitosti prihlášky. Tento návrh sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Hronci na
schválenie ako ďalší krok a doplní sa tak proces už vyhlásenej voľby.
Uznesenie č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
schvaľuje
1. v zmysle §18 a ods.(2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec na deň 26.3.2013 na zasadnutí OcZ
v Hronci
2. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov OcZ v Hronci
3. právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie na rokovaní
OcZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút.
4. náležitosti prihlášky:
a/ osobné údaje kandidáta
b/ písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods. (1) a (2) zákona č.
428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra
obce Hronec
c/ údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o
dosiahnutom vzdelaní.
d/ Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
e/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

5. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
6. termín ukončenia podávania prihlášok : 12.3.2013 do 15,00 hod.
7. miesto s spôsob odovzdania prihlášok : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Hronec
zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu:
Obecný úrad, Zlievárenská ulica č. 516, 976 45 Hronec
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
8. pracovnú komisiu zloženú z poslancov OcZ : predseda – Ing. Peter Peťko, členovia- Igor Nemky,
Edita Morová a vedúca Obecného úradu v Hronci – Bc. Jaroslava Gromusová. Komisia bude
poverená kontrolou splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra.
9. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na ustanovený
denný pracovný čas. 2 hod. s dňom nástupu do práce 1.4.2013
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
ukladá
vedúcej Obecného úradu
zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec a ďalšie podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky na úradnej tabuli, internetovej stránke
obce Hronec a v regionálne tlači MY Horehronie.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e:
V zmysle § 18a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
a/ posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykoná Komisia zložená z troch poslancov

obecného zastupiteľstva – Ing. Peter Peťko, p. Igor Nemky a p. Edita Morová a vedúcej obecného
úradu Bc. Jaroslavy Gromusovej, ktorá vyhodnotí splnenie náležitosti prihlášok, vypracuje a
obecnému zastupiteľstvu predloží zoznam kandidátov.
b/ voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním. V deň konania volieb
Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu – jej počet a mená členov, ktorá sčíta odovzdané hlasovacie
lístky. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu obce.
c/ samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v abecedno poradí.
d/ po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční prve kolo volieb hlavného kontrolóra, každý
poslanec Obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí
budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami, každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo
s menom vybraného kandidáta, lístok vloží do obálky, ktorú odovzdá do pripravenej volebnej urny
e/ za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo
s menom kandidáta.
f/ na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Po skončení prvého kola hlasovania komisia sčíta všetky
odovzdané hlasy a o výsledku prvého kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov.
Výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu.
g/Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí OcZ sa vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
h/ medzi prvým a druhým kolom bude min ½ hodinová prestávka, počas ktorej budú pripravené
hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb, pre voľby v druhom
kole sa primerane použije procesný postup ako v prvom kole
i/ V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
j/ Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
k/ Náležitosti prihlášky:
• meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, prípadne nepovinne tiež
telefonický a e-mailový kontakt
• overená kópia dokladu o vzdelaní
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania prihlášky
• profesijný životopis
•

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do
12.3.2013 do 15,00 hod. V podateľni Obecného úradu v Hronci alebo na adrese:
Obecný úrad, Zlievárenská ulica č. 516, 976 45 Hronec

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Rôzne
a/ Založenie záujmového združenia právnických osôb – starosta obce informoval prítomných
poslancov o možnosti založenia Záujmového združenia právnických osôb – obci Hronec a
Valaská . Pri predkladaní žiadosti o poskytnutie NFP z EÚ je potrebné aby obce spĺňali požadované
kritéria v rámci aglomerácie.
B/ informácia – riešenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu – starosta obce p.Bohuslav
Nemky informoval prítomných poslancov o riešení povinností obce vyplývajúcich so zmeny zákona
o odpadoch. Za účelom dodržania stanovených povinností obec plánuje likvidáciu BRO
zabezpečovať prostredníctvom firmy BRANTNER Rimavská Sobota
Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ú h l a s í:
so založením Záujmového združenia právnických osôb – obec Hronec a obec Valaská pre riešenie
získania NFP z EÚ na realizáciu stavby - „Splašková kanalizácia a ČOV“

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 5 - interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli doručené žiadne interpelácie poslancov
K bodu č. 6 – diskusia
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva neboli prednesené diskusné príspevky

K bodu č. 7– Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Peťko predložil prítomným poslancom návrh uznesení
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Návrh uznesení z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol prijatý bez výhrad

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 8 –záver
Starosta obce p. Bohuslav Nemky poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke
a občanom za účasť na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hronec

Zapísala: Bc. Jaroslava Gromusová

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lívia Petrovská

Ivan Gromus

overovateľka

overovateľ

