Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 25.6.2013
________________________________________________________________________________
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 obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie ,volebnej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti obce od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec
4. Návrh VZN obce Hronec č. 3/2013 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronec na II. polrok 2013, Správa o kontrolnej
činnosti za I. polrok 2013
6. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
7. Hudobný festival na Chvatimechu – doručenie oznámenia
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10.Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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 –

p. Lívia Petrovská,
p. Rudolf Kvietok

Určenie overovateľov zápisnice – p. Igor Nemky
p.Edita Morová

Uznesenie č. 20/2013
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. Igor Nemky, p.Edita Morová

v o l í:
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda –

Ing. Peter Peťko

Členovia –

p. Lívia Petrovská,
p. Rudolf Kvietok

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
Správa o činnosti obce Hronec od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce p.Bohuslav Nemky predložil prítomným poslancom správu o činnosti obce
Hronec od posledného zasadnutia Obecného zasutpiteľstva
V úvode správy starosta obce informoval o mimoriadnej udalosti zo dňa 24.6.2013, kedy došlo
vplyvom prívalového dažďa k vybreženiu tokov Čierny Hron a Osrblianka.
Situácia sa začala zhoršovať cca o 20,00 hod. keď sa zvýšila hladina toku Osrblianka a došlo k jej
vybreženiu na miestnu komunikáciu. Povodňová komisia obce Hronec zasadala na Obecnom úrade
od 20,30 hod. , bola vykonaná obhliadka vodných tokov a ohrozených lokalít.
Prudký dlhotrvajúci dážď spôsobil aj zvýšenie hladiny toku Čierny Hron , keď o 21,45 hod.
dosiahol vodný stav 219 cm. Následne boli obyvatelia našej obce prostredníctvom miestneho
rozhlasu upozornený na vzniknutú mimoriadnu situáciu,.
Na zásah ihneď po zistení možného ohrozenia majetku a bezpečnosti obyvateľov nastúpili 15
členovia Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí zabezpečovali plnenie vriec pieskom, ich
rozvážanie a ukladanie v ohrozených lokalitách.
O 23,15 hod. hladina vodného toku Čierny Hron dosiahla 287 cm. Vodná hladina začala klesať o
23,30 hod.
25.6.2013 členovia DHZ Hronec odstraňovali vzniknuté následky mimoriadnej situácie, keď
odčerpávali vodu z pivničných priestorov rodinných domov na Hronskej ulici a Mlynskej ulici

Starosta ďalej informoval prítomných o zrealizovaných investičných akciách v obci .
•

Výmena okien a oprava fasády na budove Obecného úradu

•

komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska

•

výstavba altánku pri Pizzerii Hronka

•

uloženie dlažby v altánku v športovom areály

Okrem týchto akcií bol vykonaný výrub stromov v areály Materskej školy, riešený bol havarijný
stav kanalizácie na Jilemnického ulici, kosené boli verejné priestranstvá a miestny cintorín.
V rámci kultúrno-spoločenského života boli zorganizované nasledovné podujatia: Stavanie mája,
kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek s vystúpením známeho Roba Kazíka, zábavnošportový deň pre deti pri príležitosti MDD, Okresná prehliadka speváckych skupín a sólistov
seniorov. Zorganizovaná bola súťaž hasičských družstiev v požiarnom útoku Memoriál Júliusa
Pauloviča, 3 družstvá DHZ sa úspešne zúčastnili previerok pripravenosti .
Starosta obce p.Nemky oboznámil prítomných s výsledkom úsporných opatrení na úseku likvidácie
komunálneho odpadu za obdobie 1.štvrťroka 2013. Náklady za toto obdobie sú nižšie takmer o
polovicu ako v 1.štvrťroku 2012
Pre dôchodcov, ktorí k 1.1.2013 dosiahli vek 65 rokov a pre držiteľov preukazu ZŤP bola
poskytnutá jednorázová finančná pomoc vo forme peňažnej poukážky v hodnote 15€.

V druhom polroku je plánovaná oprava miestnych komunikácií – Švermova ul., Zlievárenská ul.,
Stredná ul., Nálepkova ul.
Doručená bola žiadosť podniku Lesy SR š.p. o stanovisko k realizácii stavebných prác, ktorými má
byť znížená hlučnosť a prašnosť z lokality Uhlisko.
K bodu č. 4
Návrh VZN obce Hronec č. 3/2013 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce p. Bohuslav Nemky predložil prítomným poslancom Návrh VZN obce Hronec
č. 3/2013 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
K bodu č. 5
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronec za I. polrok 2013 a plán
kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013
Nakoľko sa hlavný kontrolór Ing. Peniak zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, správu o kontrolnej činnosti predložila prítomným poslancom
Bc.Gromusová.
Bc. Gromusová predložila prítomným poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Hronec na 2.polrok 2013

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
a) Správu o činnosti obce Hronec od posledného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
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
b) správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Hronec za I.polrok 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. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e:
a) VZN obce Hronec č. 3/2013 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hronec na 2. polrok 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

K bodu č.6 – Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu p. Kvietok predložil prítomným správu v zmysle
ktorej verejný funkcionár p.Nemky neporušil ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. O
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie č. 24/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
a) Správu komisie na ochranu verejného záujmu
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. 7:
Hudobný festival na Chvatimechu
Starosta obce p.Nemky informoval prítomných o doručenej žiadosti Občianskeho združenia
Psyalaska Valaská o stanovisko k hudobnému festivalu na Chvatimechu. Organizátor bol listom
vyzvaný na doloženie súhlasných vyjadrení vlastníkov dotknutých pozemkov v termíne do
20.6.2013. Do stanoveného termínu bolo doručené len vyjadrenie sl. Haverovej, ostatné stanoviská
chýbajú. Zo spisovej agendy tunajšieho obecného úradu bolo zistené, že v súčasnosti je k Chate
BERNARDÍN vydané stavebné povolenie na jej rekonštrukciu. Stavba nebola doposiaľ
kolaudovaná, v zmysle platných predpisov sa teda jedná o stavenisko. Staviteľ nepožiadal o vydanie
povolenia na dočasné užívanie staveniska pre iné účel. Z dôvodu nepredloženia súhlasných
vyjadrení vlastníkov pozemkov dotknutých plánovaným podujatím a tiež z dôvodu nevydania
súhlasu s dočasných povolením staveniska, ktoré nezabezpečuje dostatočnú bezpečnosť životov
a zdravia účastníkov a návštevníkov plánovaného Festivalu Chvatimech, Obecné zastupiteľstvo v
Hronci uložilo starostovi obce vydať zamietavé stanovisko k usporiadaniu podujatia.

K bodu č. 8:
a ) Podnikateľská činnosť hlavného kontrolóra – vyjadrenie stanoviska Obecného zastupiteľstva
V zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení , odst.1 – hlavný kontrolór nesmie bez
súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
Hlavný kontrolór Ing. Peniak požiadala Obecné zastupiteľstvo o súhlas s podnikateľskou činnosťou.
Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
súhlasí
S podnikateľskou činnosťou hlavného kontrolóra obce Hronec Ing. Jána Peniaka
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

b) Žiadosť o odpredaj pozemku – R.Knajbel, Š.Stročinská – obci bola doručená o odpredaj
pozemku v k.ú. Hronec nachádzajúci sa na parcele č. KN-C 1524, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 49 m2 zapísaný v liste vlastníctva č.619 pre žiadateľov Richard Knajbel a Štefánia
Stročinská.
Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
Dôvodom osobitného zreteľa je , že uvedený pozemok nie je významne využívaný pre potreby obce
a žiadatelia Richard Knajbel a Štefánia Stročinská prejavili o jeho kúpu záujem, preto Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s jeho odpredaním za celkovú kúpnu cenu 93,59 € pre každého z kupujúcich

Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku v k.ú. Hronec nachádzajúci sa na parcele č. KN-C 1524, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 49 m2 zapísaný v liste vlastníctva č.619 pre žiadateľov Richard Knajbel a
Štefánia Stročinská.
Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
Dôvodom osobitného zreteľa je , že uvedený pozemok nie je významne využívaný pre potreby obce
a žiadatelia Richard Knajbel a Štefánia Stročinská prejavili o jeho kúpu záujem, preto Obecné
zastupiteľstvo súhlasí s jeho odpredaním za celkovú kúpnu cenu 93,59 € pre každého z kupujúcich

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.27/2013
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
starostovi obce zaslať organizátorovi - združeniu PSYALASKA – Valaská zamietavé stanovisko k
usporiadaniu podujatia – Hudobný festival na Chvatimechu z dôvodu nedodržania ustanovení
zákona o konaní verejných kultúrnych podujatí
Hlasovanie:
Prítomní poslanci: 9
Za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

c) informácia o plánovaných kultúrno-spoločenských podujatí
21.7.2013 – oslavy 90.výročia založenia organizovaného futbalu v obci Hronec
27.7.2013 – Palacinkový Annabál
K bodu č.9
Do zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené žiadne interpelácie
K bodu č. 10
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil

K bodu č. 11
Predseda návrhovej komisie predložil poslancom návrh Uznesení z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
K bodu č. 12
Starosta obce p. Nemky poďakoval prítomným poslancom aj obyvateľom za účasť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Bc. Jaroslava Gromusová
Bohuslav NEMKY
starosta obce

Eva Petrovská

Rudolf Kvietok

overovateľka

overovateľ

