Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obe Hronec, konaného dňa 20.3.2012

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny

K bodu č.1 : Otvorenie
Prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku a občanov privítal starosta obce p. Bohuslav Nemky.
Z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 8.
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.Výročná správa obce Hronec za rok 2011
4.Záverečný účet obce Hronec za rok 2011
5.Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Hronec
6.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronec za rok 2011
7.Rôzne
8.Interpelácie poslancov
9.Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver

Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.

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

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda – ing. Peter Peťko
Členovia – Lívia Petrovská, Rudolf Kvietok
Návrh na zloženie návrhovej komisie bol jednomyseľne schválený

Určenie overovateľov zápisnice – Igor Nemky, Eva Jendrálová

Uznesenie č. 1/2012
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/ Jaroslavu Gromusovú, vedúcu Obecného úradu v Hronci, za zapisovateľku
b/ za overovateľov zápisnice: Igor NEMKY, Eva JENDRÁLOVÁ
v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda – ing. Peter Peťko
Členovia – Lívia Petrovská, Rudolf Kvietok
Hlasovanie:
za: 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
Výročná správa obce Hronec za rok 2011

Výročnú správu obce Hronec za rok 2011 predložil prítomným starosta obce p. Bohuslav Nemky
Výročná správa obce Hronec za rok 2011 tvorí prílohu tejto zápisnice
Uznesenie č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
Výročnú správu obce Hronec za rok 2011
Hlasovanie:
za: 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
Záverečný účet obce Hrone za rok 2011
Hlavná kontrolórka obce Hronec p. Mariana Boboková predložila prítomným Záverečný účet obce
Hronec za rok 2011
Záverečný účet obce Hronec tvorí prílohu tejto zápisnice

K bodu č. 5
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Hronec za rok 2011
Hlavná kontrolórka odporúča poslancom Obecného zastupiteľstva obce Hronec schváliť Záverečný
účet obce Hronec za rok 2011 bez výhrad
Uznesenie č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Hronec za rok 2011
s c h v a ľ u j e:
Záverečný účet obce Hronec za rok 2011 bez výhrad
Hlasovanie:
za: 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. 6
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronec za rok 2011
Hlavná kontrolórka obce Hronec p. Mariana Boboková predložila prítomným Správu o kontrolnej
činnosti, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice
Uznesenie č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronec za rok 2011
Hlasovanie:
za: 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.7
Rôzne
a/ informácia – výstavba altánku v športovom areály - zakúpený bol stavebný materiál
potrebný na uvedenú stavbu, vypracovaný bol projekt , podľa ktorého bude stavba realizovaná
Poukázané boli finančné prostriedky od nájomcu – Lesy SR Čierny Balog. Už v minulom roku
poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili, že v prípade, že uvedené finančné prostriedky budú
poskytnuté v dostatočnej výške, budú použité na tento účel
b/ informácia – oprava výtlkov na štátnej ceste – na základe informácie zástupcu BBRSC
Lučatín – p. Flašku – cesta bude prednostne opravená
c/ informácia – pracovné stretnutie predsedu KOVP, starostu obce, zástupcu ObÚ OVVS
Brezno a riaditeľa OO PZ Podbrezová – upresnenie postupov pri riešení rôznych priestupkov
v obci, kompetencie obce
Majiteľom reštauračných zariadení boli doručené upozornenia na dodržiavanie otváracích
a zatváracích hodín a upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona o boji proti alkoholizmu
d/informácia – mimoriadna situácia v obci – 28.1.2012 – intenzívne mrazy následkom ktorých
dochádzalo k vytváraniu vnútro vodných ľadov, vyhlásený bol 2.stupeň povodňovej aktivity.
V pohotovosti boli členovia OHZ Hronec denne do 16.2.2012 v počte od 5-12 . použitá bola ťažká
technika UDS a mechanizmus SVP š.p. Povodie Hrona
e/ informácia o činnosti združenia EKOLÓG - rozmiestnené boli v obci kontajnery na

separovaný odpad. Celková hodnota poskytnutá obci formou 1100 l kontajnerov a veľko
-kapacitných kontajnerov je cca 14 000 €
f/ informácia - zaslaná bola žiadosť na BBSK o poskytnutie dotácie na zabezpečenie rôznych
projektov, ktoré sú plánované v obci. Obci Hronec bola poskytnutá dotácia na podujatie – Deň
matiek – 550 € a Prehliadka speváckych zborov seniorov – 250 €
g/ informácia – zaslaná bola žiadosť na MF SR o poskytnutie finančného príspevku na
rekonštrukciu elektro kotolne. V minulom roku bola naša žiadosť zamietnutá
h/ informácia – organizovanie aktivačnej činnosti a menších obecných služieb - podmienky
zaradenia na AČ sú jednoznačne dané, UoZ, ktorí už aktivačnú činnosť vykonávali 2 x, nemôžu byť
ďalej na tieto práce zaradení. Obec využíva ustanovenia zákona č. 369/1990 zb. z. o obecnom
zriadení a potrebné práce na úprave verejných priestranstiev a pri likvidácii komunálneho odpadu
zabezpečuje prostredníctvom menších obecných služieb
i/ informácia – 3.4.2012 budú žiaci ZŠ Valaská upratovať obec v rámci projektu – Vyčistime si
našu obec
j/ informácia - ČOV a kanalizácia obce – v súčasnej dobe je vypracovaná PD pre stavebné
povolenie, dokumentácia je kompletná, je možné požiadať o finančný príspevok z euro fondov
K bodu č. 8 – interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli doručené žiadne interpelácie poslancov
K bodu č. 9 – diskusia
p. Anna Frnčová - nie je dobre počuť miestny rozhlas už dlhšiu dobu
- nebolo by možné umiestniť do cintorína veľkokapacitný kontajner?

vyjadrenie starostu obce •

problém miestneho rozhlasu bude bezodkladne riešený

Pred veľkonočnými sviatkami bude umiestnený veľko objemný kontajner

p. Edita Morová - nebolo by možné oceniť členov OHZ, ktorí aktívne pracovali pri vyhlásení
2. stupňa povodňovej aktivity

Vyjadrenie starostu obce - prácu členov OHZ si vysoko cením, snažím sa maximálne vychádzať
v ústrety požiadavkám o čom svedčí aj skutočnosť, že v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva sme poskytli bezplatne priestory pre Okresné výboru DPO Brezno
p. Igor Nemky – sídlo OV DPO je v priestoroch, ktoré boli vybudované pre hasičov.
Treba prehodnotiť možnosť zaslať žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie hasičskej

techniky.. Žiadosť by bolo vhodné spracovať v spolupráci s riaditeľkou OV DPO p.Rusovou.
K bodu č.10 – 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: 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. 11 –záver
Starosta obce p.Bohuslav Nemky poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke
a občanom za účasť na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hronec

Zapísala: Jaroslava Gromusová

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Igor NEMKY

Eva JENDRÁLOVÁ

overovateľ

overovateľka

V Hronci, 20.3.2012

