Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 10.12.2013
________________________________________________________________________________
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 a overovateľov zápisnice.
3. Správa starostu obce o činnosti za rok 2013
4. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2012 a o výsledku
overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2013
8. Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce Hronec:
•

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Hrone

•

VZN č. 5/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hronec

•

VZN č. 6/2013 o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
•

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hronec

10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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. Igor Nemky

Určenie overovateľov zápisnice – p. Edita Morová
p. Rudolf Kvietok
Uznesenie č. 33/2013
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. Edita Morová, p. Rudolf Kvietok
v o l í:
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda –

Ing. Peter Peťko

Členovia –

p. Lívia Petrovská
p.I gor Nemky

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 starostu obce o o činnosti za rok 2013
Starosta obce predložil prítomným Správu o činnosti za rok 2013 – správa tvorí prílohu tejto
zápisnice. Činnosť obce bola hodnotená priebežne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
K bodu č.4
Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2012 a o výsledku
overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012
Nezávislá audítorka ing. Karczagová vykonala audit účtovnej závierky obce Hronec k 31.12.2012.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Správa nezávislého audítora o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu č.5 – Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
ing. Peniak – hlavný kontrolór predložil prítomným správu o vykonaných kontrolách v zmysle
plánu kontrolnej činnosti – správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
a) Správu starostu obce o činnosti za rok 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
Obecné zastupiteľstvo v Hronci
berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Hronec k 31.12.2012 a
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky obce Hronec k
31.12.2012
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

Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
a) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. 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 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
ing. Peniak predložil obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu tejto zápisnice

Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
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 – Návrh na úpravu rozpočtu obce Hronec na rok 2013
Starosta obce p. Nemky predložil prítomným Rozpočtové opatrenie č. 01/2013, ktorým sa upravuje
rozpočet na rok 2013
Rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám v príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu obce
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.01/2013 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm.c) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu

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 – Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce Hronec
A/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Hronec
Obec Hronec doteraz nemala vydané všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok.
Dňa 31.10. 2013 pod č. Pd 107/13-4 bolo zaslané Obci Hronec upozornenie prokurátora
z dôvodov nedostatkov pri výkone verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných
kanalizácií v zmysle zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
Podľa § 36 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. obec vydáva všeobecne záväzné
nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Citované zákonné ustanovenie
ukladá obci povinnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa ust. § 6 zák. č. 309/1990 Zb.
o obecnom zriadení o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
Z uvedeného dôvodu prokurátor okresnej prokuratúry navrhol v súlade s ust. § 36 ods. 7
písm. e) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vydať všeobecne záväzné
nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Podľa § 29 ods. 2 zák. o prokuratúre je orgán verejnej správy povinný vybaviť upozornenie
prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu.
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci
berie na vedomie
a) upozornenie prokurátora na porušovanie ustanovenia § 36 ods.7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. O
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
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

Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 4/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 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/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2013 – o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Hronec - starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu k Návrhu
predmetného VZN
Všeobecne záväzné nariadenie sa prijíma za účelom splnenia povinnosti vyplývajúcej z
§ 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Účelom tohto
nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní
dotácií z prostriedkov obce Hronec. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na
verejnoprospešné účely právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, inej obci alebo
vyššiemu územnému celku , ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, iným právnickým osobám a
fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Hronec alebo
ktoré vykonávajú činnosť na území obce Hronec alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
VZN upravuje podmienky poskytnutia dotácie, postup pri ich schvaľovaní a zúčtovaní.

Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 5/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu 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

C/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2013 – o poskytovaní jednorázových
finančných výpomocí z rozpočtu obce - starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu
k predmetnému návrhu VZN
Predmetný návrh VZN upravuje v písomnej forme poskytovanie jednorázových finančných
výpomocí z rozpočtu obce Hronec obyvateľom trvalo bývajúcim v obci Hronec, ktorí ku dňu 1.1.
príslušného príslušného roku dosiahli vek 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP a za predpokladu, že
má obec na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.

Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 6/2013 o poskytovaní jednorázových finančných
výpomocí z rozpočtu 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

K bodu č. 9 – Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Hronec na rok 2014
Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 20014 a návrh viacročného rozpočtu na roky
2015 -2016 je zostavený na základe predpokladanej skutočnosti a tiež vychádza zo skutočného resp.
očakávaného plnenia za bežné obdobie.
Rozpočet obce Hronec na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške
411 710,-€, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec
získava zo štátneho rozpočtu. Sadzby miestnych daní a poplatkov a nedaňové príjmy vychádzajú z
predpokladaného plnenia príjmov v roku 2013.
Rozpočet na roky 2015-2016 je v zmysle § 9 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. O rpozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov orientačný, ne je pre obec záväzný.
Príjmy:
Bežné príjmy – tvoria podielové dane, miestne dane a poplatky, platby za prenájom pozemkov,
priestorov, bytov, správne poplatky, poplatky za služby občanom, príjem za stravné od
zamestnancov, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a úroky z vkladov.
Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie obec nerozpočtuje .
Výdavky:
Bežné výdavky sú rozdelené podľa štruktúry v programovom rozpočte
•

Pružná samospráva - výdavky na mzdy, odvody, energie ( elektrická energia, voda),
špeciálne služby – audítor, právnik, poistenie majetku, odmeny poslancov, odmeny
zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti resp. o vykonaní práce, členské príspevky,
jednorázová sociálna výpomoc, úver

•

Požiarna ochrana – výdavky na energie, vodné, všeobecný materiál, palivá, poistenie,

údržba, súťaže
•

miestne komunikácie – výdavky na palivá, servis a údržbu, poistenie, zimná a letná údržba
miestnych komunikácií, odmeny zamestnancov na dohodu

•

odpadové hospodárstvo – výdavky na likvidáciu – odvoz a uskladnenie komunálneho
odpadu

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hronec na rok 2014
Hlavný kontrolór ing. Peniak predložil prítomným stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014.
Stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice
Programový rozpočet - novelou zákona o rozpočtových pravidlách neplatí od 1.1.2014 pre obce
s počtom obyvateľov do 2000 povinnosť uplatňovať program obce ak o tom rozhodne obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hronec na rok
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. 41/2013

Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Hronec na rok 2014 ako vyrovnaný, v príjmovej časti vo výške 411 710,-€ a vo
výdajovej časti vo výške 411 710,-€
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Hronec na rok 2014
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. 42/2013

Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
súhlasí
v zmysle §4 odst.5 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy s

neuplatňovaním programovej štruktúry v rozpočte obce
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. 10 – R ô z n e
A/ Operačný plán zimnej údržby - je spracovaný v zmysle zákona , jeho obsahom je organizačné
zabezpečenie, zloženie, stanovenie podmienok pre zásahy, kontrola zjazdnosti miestnych
komunikácií.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2013/2014 je spracovaný
na základe povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona pre správcu miestnych komunikácií, aby zabezpečil
zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov počas zimného obdobia.
Operačný plán bližšie špecifikuje organizačné a vecné zabezpečenie tejto povinnosti.
Výkon zimnej údržby sa zabezpečuje na základe operačného plánu, ktorý je spracovaný v súlade
s cestným zákonom č. 135/61 Zb., resp. VZN o verejnom poriadku.

Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s ch v a ľ u j e
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií pre obdobie od 15.11.2013 do 15.3.2014
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/ Informácia – Návrh Zmluvy o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní odkanalizovania
aglomerácie „Hronec-Valaská“- obci bol doručený návrh podniku Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica. V zmysle tejto zmluvy bude investorom a
stavebníkom StVPS a.s. Banská Bystrica.
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania
„Aglomerácia Hronec -Valaská“ medzi obcou Hronec a Stredoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, Banská Bystrica

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

c/ informácia – ukončenie protipovodňových opatrení na Hronskej ulici - starosta obce p.
Nemky informoval prítomných o ukončení prác na vodnej stavbe - „Hronec – protipovodňové
opatrenia“ . Termín kolaudačného konania je stanovený na 18.12.2013
d/ informácia – výzva Polície – upozornenie na možné krádeže, zneužitie nákupov cez internet
e/ informácia o prácach vykonávaných v rámci aktivačnej činnosti resp. v rámci menších
obecných služieb – starosta obce informoval prítomných o činnostiach vykonávaných v rámci
aktivačných prác resp. v rámci menších obecných služieb.
K bodu č.11 – interpelácie poslancov - interpelácie doručené neboli
K bodu č. 12 – diskusia
Ing. Peniak – pri organizovaní kultúrnych podujatí by bolo vhodné aby členovia DHZ mali
reflexné vesty pre zaistenie bezpečnosti.
Odpoveď starostu obce – členovia DHZ, ktoré pri podujatí „Mikulášska nádielka pre malých aj
veľkých“ organizovali na Námestí dopravu mali oblečené reflexné bundy
p. Gromus – pred podnikom ZLH plus a. s bola uvoľnená koľajnica , bolo potrebné tento stav
nahlásiť
p. Čellár – zimná údržba príjazdovej cesty na ul. 29. augusta – bolo by vhodné, keby bol posypový
materiál pripravený pre prípad potreby.
Odpoveď starostu obce – táto požiadavka bude bezodkladne vybavená
p.Morová - voda na štátnej ceste pre Technosom .- pri intenzívnych zrážkach voda stojí a vzniká
nebezpečná situácia
K bodu č.13 – Návrh na uznesenie – starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie ing. Peťka
na predloženie návrhu uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
K bodu č.14 – záver - starosta poďakoval prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi a
obyvateľom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zaželal všetkým príjemné vianočné
sviatky
Bohuslav NEMKY
starosta obce
Edita MOROVÁ

Rudolf KVIETOK

overovateľka

overovateľ

zapísala: Bc. Jaroslava Gromusová

