Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 24.9.2013
________________________________________________________________________________
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 8
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 a overovateľov zápisnice.
3. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec
4. Informácia – Zámer – Rekreačný útvar Hronec- Hlobišov
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7 .Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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. Ivan Gromus
p. Ing. Vladimír Brieda

Určenie overovateľov zápisnice – p. Lívia Petrovská
p.Eva Jendrálová

Uznesenie č. 29/2013
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.Eva Jendrálová

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

Ing. Peter Peťko

Členovia –

p. Ivan Gromus
Ing. Vladimír Brieda

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

K bodu č. 3
Správa starostu obce o o činnosti od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Starosta obce p.Bohuslav Nemky predložil prítomným poslancom správu o činnosti obce
Hronec od posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veľkou investičnou akciou schválenou poslancami obecného zastupiteľstva bola rekonštrukcia
miestnych komunikácií a oprava výtlkov. Práce boli realizované na Jilemnického ulici,
Zlievárenskej ulici, Švermovej ulici a Strednej ulici časť Žabiareň.
Ukončená bola výstavba altánku v športovom areály –položená bola dlažba.
Potrebné bolo opraviť schody v areály Materskej školy, práce boli zrealizované.

Pripravené je osadenie autobusovej zastávky na Mlynskej ulici – časť Rudlová pripravené sú
betónové pätky, zastávka by mala byť osadená v 1. Týždni mesiaca október.
Na žiadosť obyvateľov Mlynskej ulice – časť Dolina bolo v spolupráci s podnikom SAD Zvolen
zabezpečené preloženie autobusovej zastávky cca o 150 m
Riešený bol problém s upchatou kanalizáciou, bolo potrebné použiť techniku pomocou ktorej bola
kanalizácia vyčistená.
Opakovane riešime problém s výskytom nelegálnych skládok, ktoré sa objavujú v našej obci. I keď
v rámci projektu „Vyčistime si našu obec bol odpad pozbieraný , v lokalite v smere na Hlobišov
bolo nahromadené veľké množstvo odpadu.
V rámci možností obce je zabezpečovaný zber rôzneho odpadu – tuhého domového odpadu
a separovaného odpadu.
Organizovali sme niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí – „Jánsky guľáš“, „Palacinkový
Annabál, Rozlúčka s predškolákmi, Oslavy 90.výročia organizovaného futbalu , oslavy 69.výročia
SNP
K bodu č.4
Informácia – Zámer – Rekreačný útvar Hronec- Hlobišov
Na obecný úrad bol doručený zámer – Rekreačný útvar Hronec – Hlobišov. Doručenie zámeru bolo
zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke www. hronecobec.sk
Obyvatelia majú možnosť nahliadnuť do materiálu na obecnom úrade v pracovných dňoch.

Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
a) Správu starostu obce o činnosti od posledného riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

b) informáciu o doručení Zámeru – Rekreačný útvar Hronec - Hlobišov
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č.5 – R ô z n e
a/ Protipovodňové opatrenia – v tomto roku bola naša obec opäť postihnutá povodňou, zásahy boli
potrebné najmä na Strednej ulici – časť Žabiareň a na Hronskej ulici. V spolupráci s podnikom Lesy
SR š.p.OZ Čierny Balog bol vrecovaný piesok, ktorý bol rozmiestnený v najkritickejších lokalitách.
Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu členov nášho DHZ nevznikli rozsiahle materiálne škody
na majetku obyvateľov.
V súčasnej dobe sa realizujú protipovodňové opatrenia na Hronskej ulici v dĺžke cca 300.
Investorom je SVP š.p. Banská Bystrica.
Práce sa realizujú aj na Hronskej ulici v časti oproti pošty, aby sa v budúcnosti predišlo vzniku
možných škôd. Materiál poskytla obec, práce sú realizované v spolupráci s obyvateľmi dotknutej
lokality.
V obci bola vykonaná protipovodňová prehliadka, kde zo strany obce boli dané požiadavky na
odstránenie objemných skál, ktoré sú v tokoch.
B/ Žiadosť BBRSC o prevod častí E-KN parciel v k.ú. Valaská – doručená bola žiadosť o prevod
častí pozemkov E -KN 2703/6- trvalý trávnatý porast – výmera 246 m2 a E-KN 2703/1 – lesný
pozemok – výmera 484 m2, pre vlastníka cestnej parcely C-KN 3021- BBRSC, nakoľko tieto časti
pozemkov zasahujú do telesa cesty
C/ Povolenie na výrub drevín – lipa rastúca na brehu toku Čierny Hron (oproti pošte), ihličnaté
dreviny na Strednej ulici – na základe platného povolenia je možné tieto dreviny vyrúbať
Ďalším probémom je drevina – lipa na Švermovej ulici, ktorá ohrozuje bezpečnosť a majetok
obyvateľov
D/ Riešenie problému so zvonicou – z dôvodu rozsiahlej poruchy na technickom zariadení je
funkčný len 1 zvon. Je potrebné túto situáciu riešiť alternatívnym spôsobom.
E/ Informácia – v dňoch 10.10.2013 – 12.10.2013 – umelecké sympózium „Šanca pre neznáme
krajiny“ – obec Hronec sa do tohoto projektu zapojila.
V rámci vedeckej časti bude prezentovaná aj naša obec.
Umelecká časť predstavuje experimentálnu tavbu , ktorá prebehne 12.10.2013 od 14,00 hod. na
Námestí 6. marca.
F/ riešenie technického stavu pamätníkov v obci – v najkrtickejšom stave je pamätník padlým
v I.svetovej vojne. Obec sa snaží opravy zabezpečovať z vlastných zdrojov.

G/ Audit – minulý týždeň bol ukončený audit účtovnej závierky za rok 2012. O výsledku bude
podaná správa na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
H/ informácia – prerušenie dodávky elektirckej energie v obci 2.10.2013
I/ Hudobný festival – Hlobišov – obec nedala na konanie tohoto podujatia kladné stanovisko, čo
vyvolalo vlnu nespokojnosti . Na sociálnej sieti sa objavili urážajúce a výhražné komentáre na
adresu starostu obce ako aj na adresu poslancov obecného zastupiteľstva.
J/ vysporiadanie vlastníckych vzťahov – doručená bola žiadosť BBRSC o prevod častí pozemkov,
ktoré zasahujú do telesa cestnej stavby
k/ Žiadosť o odpredaj pozemku – p.Marcel Lupták – po prehodnotení možnosti odpredaja bolo
zistené, že uvedeným pozemkom je vedená jestvujúca kanalizácia a v rámci nového projektu ČOV a
kanalizácia je tento pozemok zahrnutý na uloženie kanalizácie.
Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
súhlasí
S bezplatným prevodom častí E-KN parciel:
2703/6 – trvalý trávnatý porast, výmera 246 m2
2703/1 – lesný pozemok, výmera 484 m2 do vlatníctva BBSK, ako vlastníka stavby cesta parc.č.
3021 v k.ú. obce Valaská
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
nesúhlasí
a/ s odpredajom pozemku na základe žiadosti p. Marcela Luptáka, trvalo bytom Hronec,Hronská
ul.č. 115. Na uvedenom pozemku je uložená jestvujúca kanalizácia a dotknutý pozemok je zahrnutý
v projektovej dokumentácii pre vybudovanie ČOV a kanalizácie

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č.6
Do zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené žiadne interpelácie
K bodu č. 7
Diskusia
Poslanec p. Igor Nemky - bolo by potrebné overiť vlastnícke vzťahy na budovu obecnej zvonice,
nakoľko obec investuje finančné prostriedky na údržbu a opravy
p.Martin Rešutík - po daždi stojí na miestnej komunikácii voda, je potrebné prekopať kanál aby
bola voda odvedená. Bola realizovaná oprava miestnych komunikácií , prečo nebola riešená aj táto
cesta?
Na ulici nepočuť miestny rozhlas.
Odpoveď starostu obce p.Nemkyho – nie je efektívne investovať do uvedenej miestnej
komunikácie, nakoľko je touto trasou plánovaná kanalizácia.
Je potrebná aj spolupráca od obyvateľov a adresovať požiadavky na opravu priamo na obecný úrad.
p.Maroš Beraxa – vyjadril poďakovanie starostovi obce ako aj poslancom obecného zastupiteľstva
za pomoc pri budovaní protipovodňových opatrení.
Odpoveď starostu obce p. Nemkyho- po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo presadiť u zástupcov
podniku SVP š.p. Banská Bystrica realizáciu protipovdňových opatrení.
p. Beáta Kupcová - nebolo by možné osadiť rúru na zvedenie vody z „Hlbokej cesty“, nakoľko
dochádza k vymývaniu účelovej cesty
Odpoveď starostu obce p. Nemkyho – odrážky sú otvorené z toho dôvodu aby bolo možné ich
čistiť , pokiaľ by tam bola zakopaná rúra čistenie by bolo komplikované.
K bodu č.8
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie predložil poslancom návrh Uznesení z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva
K bodu č. 9
Záver
Starosta obce p. Nemky poďakoval prítomným poslancom aj obyvateľom za účasť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Bc. Jaroslava Gromusová

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lívia PETROVSKÁ

Eva JENDRÁLOVÁ

overovateľka

overovateľka

