Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa
4.3.2014
________________________________________________________________________________
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. Rôzne
4. Interpelácie poslancov
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. 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 –

p.Edita Morová

Členovia –

p. Igor Nemky
Ing. Vladimír Brieda

Určenie overovateľov zápisnice – p. Lenka Králiková
p. Lívia Petrovská

Uznesenie č. 1/2014
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. Lenku Králikovú, p. Líviu Petrovskú
v o l í:
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda –

p.Edita Morová

Členovia –

p.Igor Nemky
Ing.Vladimír Brieda

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
Rôzne
1/
Starosta obce predložil prítomným doručenú žiadosť p. Radovana Kopncza o odpredaj
pozemkov v k.ú. obce Hronec. Nakoľko sa jedná o pozemky obcou nevyužívané, zámer odpredať
tieto nehnuteľnosti bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke obce ako aj
na úradnej tabuli obce
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e
A/ odpredaj majetku obce, pozemkov:
Parc.č. KN-C 1497/3 – zastavané plochy o výmere 31 m2 zapísaný na LV č. 619- v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN-C – 468/4 - ostatné plochy o výmere 260 m2 zapísaný na LV č. 619- v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN-C 467 – zastavané plochy o výmere 19 m 2 zapísaný na LV č. 619 v cene 3,85 €/m2
v k.ú.Hronec, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, záujemcovi p. Radovanovi Konczovi, bytom
Valaská, TDH 439/3
Tieto pozemky určené na odpredaj sú obcou nevyužívané a sú pre obec prebytočným majetkom.
Dôvodom osobitného zreteľa je , že uvedené pozemky nie sú významne využívané pre potreby obce
a žiadateľ Radovan Koncz prejavil o ich kúpu záujem.

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

2/
Starosta obce predložil prítomným doručenú žiadosť p. Jána Badinku o odpredaj pozemkov
v k.ú. obce Hronec. Nakoľko sa jedná o pozemky obcou nevyužívané, zámer odpredať tieto
nehnuteľnosti bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke obce ako aj na
úradnej tabuli obce
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e
A/ odpredaj majetku obce, pozemkov:
Parc.č. KN-C 455/5 – zastavané plochy o výmere 159 m2 zapísaný na LV 619 -v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN-C – 455/6 - zastavané plochy o výmere 12 m2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN-C 455/7 – zastavané plochy o výmere 22 m 2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN-C 455/8- zastavané plochy o výmere 37 m2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85 €/m2
Parc.č. KN -C1497/2 – zastavané plochy o výmere 10 m2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85 €/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, záujemcovi p. Jánovi Badinkovi , bytom Hronec, ul.29.augusta 101
Tieto pozemky určené na odpredaj sú obcou nevyužívané a sú pre obec prebytočným majetkom.
Dôvodom osobitného zreteľa je , že uvedené pozemky nie sú významne využívané pre potreby obce
a žiadateľ p. Ján Badinka prejavil o ich kúpu záujem.

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

3/
Starosta obce predložil prítomným doručenú žiadosť p. Jarmily Kožiakovej o odpredaj
pozemku v k.ú. obce Hronec. Nakoľko sa jedná o pozemok obcou nevyužívaný, zámer odpredať
túto nehnuteľnosť bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke obce ako aj
na úradnej tabuli obce
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e
A/ odpredaj majetku obce, pozemkov:
Parc.č. KN-C 1518/12 – zastavané plochy o výmere 62 m2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85 €/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení, záujemcovi p. Jarmile Kožiakovej , bytom Hronec,
Švermova ul.č. 23.
Tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom.
Dôvodom osobitného zreteľa je , že uvedený pozemok nie je významne využívané pre potreby obce
a žiadateľka p. Jarmila Kožiaková prejavila o jeho kúpu záujem.
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

4/
Starosta obce predložil prítomným doručenú žiadosť SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica o
odpredaj pozemku v k.ú. obce Hronec. Nakoľko sa jedná o pozemok obcou nevyužívaný, zámer
odpredať túto nehnuteľnosť bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na internetovej stránke
obce ako aj na úradnej tabuli obce
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo:
S ch v a ľ u j e
A/ odpredaj majetku obce, pozemkov:
KN-C 1518/19 – zastavané plochy o výmere 52 m2 zapísaný na LV 619 v cene 3,85€/m 2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, záujemcovi SVP š.p. ,Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047
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 žiadateľ Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica prejavil o jeho kúpu záujem.
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

5/
Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti
Hronec o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2014. Podľa doručenej žiadosti finančné
prostriedky sú požadované na opravu fasády budovy farského úradu vo výške 5 500€

Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo
S ch v a ľ u j e
A/ poskytnutie dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenie obce Hronec č. 5/2013 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hronec pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť
Hronec vo výške 5 500,-€

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

6/
Návrh zmluvy na vypracovanie bezpečnostného projektu pre obec Hronec – spol. SOMI
Systems a.s. - starosta obce p.Nemky predložil prítomným návrh zmluvy na vypracovanie
Bezpečnostného projektu v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších zmien a doplnkov

Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
A/ s podpísaním Zmluvy o dielo č. 2-DEM2014-014 , ktorej predmetom je vypracovanie
Bezpečnostného projektu v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších zmien a doplnkov
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

7. ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov - časť dokumentácie bude 11.3.2014
doručená obci na ďalšie spracovanie . Obec je pripravená na realizáciu ROEP-u
O ďalšom postupe budú obyvatelia informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu resp.
v občasníku Noviny z našej dediny
8. Informácia – zmena v systéme zvozu separovaného odpadu – na obec bola daná požiadavky a
triedenia plastov, tento systém bol pre obec nevyhovujúci – vytriedené plasty boli likvidované
prostredníctvom komunálneho odpadu.
Združenie Ľupčianka ponúklo združeniu Ekológ spoluprácu v systéme likvidácie separovaného
odpadu
9. projekt – rekonštrukcia námestia – zvolané boli pracovné stretnutia zúčastnených strán
projekt rekonštrukcie námestia bude vypracovaný do termínu apríl 2014
6. informácia – aktivačná činnosť – forma – menšie obecné služby v zmysle zákona o obecnom
zriadení a v zmysle § 52 zákona o službách zamestnanosti
Obec spracovala potrebné žiadosti, ktoré boli doručné Úradu práce, soc. vecí a rodiny.
7. Spomienkové oslavy 69. výročia oslobodenia obce – 6.3.2014 o 16,00 hod. v obradnej
miestnosti obecného úradu
K bodu č. 4
Interpelácie poslancov – do termínu zasadnutia neboli doručené žiadne interpelácie
K bodu č.5
Diskusia
p. Morová – pri kontajneri na Námestí je uložené väčšie množstvo sklenených fliaš
p. Nemky – poďakoval obci za úpravu miesta po zbúraní drevárne na Strednej ulici
p. Gromus – problém s koľajnicou na železničnej trati.
Starosta obce kontaktoval riaditeľa ČHŽ – na základe vyjadrenia Slovenskej správy ciest nie
je možné opravu v súčasnej dobe realizovať.
Práce sa začnú realizovať až od 1.4.2014
Ing. Peniak – v akej výške má byť poskytnutá dotácia pre Rímsko katolícku cirkev farnosť Hronec
Je potrebné dbať na dodržanie všetkých platných zákonov.
Nie je vhodné aby bol ďalší projekt na rekonštrukciu námestia, nakoľko pôvodný projekt je
evidovaný v majetku obce.

K bodu č. 6
Návrh na uznesenie – predsedníčka návrhovej komisie preložila návrh uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
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

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lenka Králiková
overovateľka

zapísala: Bc. Jaroslava Gromusová

Lívia Petrovská
overovateľ

