Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa
12.8.2014
________________________________________________________________________________
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 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. Schválenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov pre komunálne voľby v roku 2014.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2014-2018
4. R ô z n e
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Určenie zapisovateľky - za zapisovateľku bola určená Mgr. Jaroslava Gromusová
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Peter Peťko

Členovia –

p.Edita Morová
p.Rudolf Kvietok

Určenie overovateľov zápisnice – p.Lívia Petrovská
p.Ivan Gromus

Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: p. Lívia Petrovská, p.Ivan Gromus
zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: ing. Peter Peťko
členovia: p.Edita Morová, p. Rudolf Kvietok
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 3
Schválenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov pre komunálne voľby v roku 2014.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2014-2018
Starosta obce vyzval zástupcu starostu p. Igor Nemkyho na predloženie dôvodovej správy k návrhu
na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec na
volebné obdobie rokov 2014-2018. V zmysle § 11 odst. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa určuje pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 3000
počet poslancov v rozpätí 7 až 9.
V súlade s § 9 odst.1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia
poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov. Obec Hronec mala doposiaľ jeden
volebný obvod s celkovým počtom 9 poslancov. Počet obyvateľov obce Hronec k 1.1.2014 podľa
ohlasovne pobytu obyvateľov bol 1186. Vychádzajúc z predchádzajúcich volebných období sa
odporúča ponechať počet volebných obvodov nezmenený t.j. jeden volebný obvod.

Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo:
určuje
Podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
a) počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec na volebné obdobie rokov 2014-2018 a to
9 poslancov
b) počet volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Hronec 1
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
Starosta obce p. Bohuslav Nemky vyzval zástupcu starostu p. Igora Nemkyho na predloženie
dôvodovej správy k návrhu rozsahu výkonu funkcie starostu obce Hronec na celé funkčné obdobie
vo volebnom období rokov 2014-2018.
Podľa § 11 ods.4 písm i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov je vyhradené Obecnému zastupiteľstvu obce určiť najneskôr 90 dní pred konaním volieb
do orgánov samosprávy obci na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce. Voľby
do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 15.11.2014, čo znamená, že 90 dní pred voľbami
pripadá na 17.8.2014. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta zabezpečuje za účelom riadneho
fungovania obce a kvalitného uspokojovania potrieb jej obyvateľov navrhuje sa, aby OZ opätovne
určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Hronec na plný úväzok a to na jeho celé funkčné
obdobie vo volebnom období rokov 2014-2018
Uznesenie č. 18/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Rozsah výkonu funkcie starostu obce Hronec na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo
volebnom období rokov 2014-2018

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 4
Rôzne
a/ preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
Zástupca starostu p. Nemky predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu na
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Hronec
Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest:
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije
osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak
nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo
obecné zastupiteľstvo. Starosta obce nevyčerpal z dovolenky za rok 2012 z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti ani do konca roku 2013
Uznesenie č. 19/2014
Obecné zastupiteľstvo:
na základe ust. § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
1.konštatuje
že starosta obce Hronec si nemohol vyčerpať dovolenku za rok 2012 ani do konca nasledujúceho
kalendárneho roku (r.2013)
2.schvaľuje
náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2012
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,

zdržal sa: 0 proti: 0
b/ prerokovanie platu starostu obce
Zástupca starostu p. Igor Nemky predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu na
prerokovanie platu starostu obce.
Platové podmienky starostu upravuje zákon NR SR č.. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“)
V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 cit. zákona funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá
sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa
osobitného predpisu a s výkonom práce zamestnanca obce.
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §4 ods. 1 „Zákona“. Plat sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve
SR v roku 2013 predstavovala podľa oznámenia ŠÚ SR č. 610-654/2014 sumu 824,00 €.
V zmysle § 4 ods. 1 cit. zákona podľa počtu obyvateľov obce Hronec koeficient pre výpočet platu
starostu predstavuje 1,98. Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona plat starostu nemôže byť nižší, ako je
ustanovené v § 3 ods. 1.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Na základe § 4 ods. 4 cit. zákona Obecné zastupiteľstvo plat starostu prerokuje opätovne raz ročne.
Zástupca starostu p. Nemky navrhol starostovi obce určiť plat s účinnosťou od 1.1.2014 v súlade so
zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 38%.
Pán Nemky ďalej uviedol, že tento návrh je rovnaký ako v predchádzajúcom období a zohľadňuje
subjektívne skutočnosti ako sú vzdelanie, skúsenosti, osobnostné danosti a objektívne parametre
zložitosti výkonu funkcie ako sú veľkosť obce, počet obyvateľov v rámci rozpätia danej platovej
skupiny, náročnosť výkonu funkcie, trestnoprávna zodpovednosť, časová náročnosť, stála
pohotovosť, dosahované výsledky a tiež skutočnosť, že akékoľvek iné možnosti odmeňovania
starostu obce sú zo zákona nemožné.

Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo:
určuje
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 nasledovne: Plat
starostu je vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve zvýšený o 38% t.j. 2 253,-€ brutto
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
c/ návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Starosta obce p.Nemky predložil prítomným poslancom návrh na použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu nasledovne:
rekonštrukcia Námestia 6.marca –

4 700,- €

rekonštrukcia a modernizácia elektrokotolne

700,- €

Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce nasledovne:
rekonštrukcia Námestia 6.marca
rekonštrukcia a modernizácia elektrokotolne

4 700,- €
700, €

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

d/ návrh na začatie obstarávania Zmeny územného plánu obce Hronec
Starosta obce p. Nemky predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu na začatie
obstarávania Zmeny územného plánu obce Hronec. Územný plán obce Hronec, schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hronec č.5/2007 zo dňa 17.4.2007 rieši rozvoj obce
Hronec komplexne k návrhovému obdobiu roku 2015. Dokument v podstate vyhovoval potrebám
obce vzhľadom na jej vývoj, preto nebol zásadným spôsobom dopĺňaný a menený. V roku 2008
bola schválená Zmena č. 1 a v roku 2009 Zmena č. 2. Úplná aktualizácia územného plánu do
súčasnosti obce nebola vykonaná. V pôvodnom územnom pláne je plánovaná individuálna bytová
výstavba v lokalite Záhradky -Jaminky. Hlavnú prístupovú cestu v súčasnosti tvorí provizórne vo
svahu vymodelovaná a čiastočne spevnená účelová komunikácia, ktorú podľa územného plánu
nahradí v budúcnosti cesta III/06655. Na základe vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy
ciest zo dňa 4.7.2014 predmetná účelová komunikácia svojimi parametrami ani stavebnotechnickým stavom nezodpovedá normovým požiadavkám na cestu III. triedy a tiež nezodpovedá
pravidlám pre zaradenie do siete ciest III. triedy v rámci účelného usporiadania cestnej siete. Keďže
na ceste III/06655 bola v 90-tych rokoch realizovaná preložka cesty v úseku medzi mostami na
Mlynskej ulici a zodpovedá požiadavkám dopravy, nie je uvažované so zmenou trasovania cesty
III/06655. Z uvedeného dôvodu ako aj z dôvodu dodržania platnej legislatívy pri povoľovaní
individuálnej bytovej výstavby je potrebné realizovať zmenu územného plánu obce Hronec. Ďalším
zámerom obce Hronec v spolupráci s ČHŽ je vybudovať pešiu zónu lemujúcu teleso čiernohronskej
železnice od zastávky pred podnikom ZLH PLUS a.s. po most cez potok Čierny Hron.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
začatie obstarávania Zmeny územného plánu obce Hronec
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0

e/ informácia o doručení výpovede nájomnej zmluvy – prenájom nebytových priestorov v
budove Materskej školy
Starosta obce informoval prítomných o doručení výpovede nájomnej zmluvy – prenájom
nebytových priestorov v budove Materskej školy – nájomca – Odborné učilište internátne Valaská.
Výpovedná doba je 3 mesiace, prenájom bude ukončený k 30.9.2014.
Nie sú pravdivé informácie, že obec plánuje zrušenie Materskej školy. Do budúcnosti bude potrebné
riešiť ďalšie využitie tejto budovy.
f/ informácia – rekonštrukcia Námestia 6.marca, pomníkov a kaplniek
Starosta informoval o začatí prác na rekonštrukcii Námestia 6.marca. V I. etape je postavené
drevené pódium, realizované budú nevyhnutné terénne úpravy .
Rozsiahla rekonštrukcia bola realizovaná na pomníku padlých v SNP na Námestí 6.marca a na
pomníku kpt. Zinovieva. Starosta obce vyjadril poďakovanie Ing. Jozefovi Kučerákovi, ktorý
poskytol obci finančný dar vo výške 600 € - účelovo viazaný na opravu pomníka kpt. Zinovieva.
Opravené boli 2 kaplnky – na Švermovej ulici a na ul.29.augusta.
G/ informácia -poskytnutie dotácie na individuálne potreby na rok 2014
Na základe žiadosti obce Hronec o poskytnutie dotácie na individuálne potreby súvisiace s plnením
samosprávnych pôsobností bolo doručené oznámenie o poskytnutí dotácie vo výške 7 000,-€ na
čiastočnú úhradu nákladov akcie „Rekonštrukcia budovy obecného úradu, modernizácia kotolne.
H/ riešenie zlého technického stavu na železničnom priecestí na Zlievárenskej ulici
Starosta obce p. Nemky informoval prítomných o riešení železničného priecestia na Zlievárenskej
ulici. Podľa vyjadrenia zástupcu spol. RENOVIA Zvolen, práce na oprave tohto úseku by mali byť
realizované od 18.8.2014
I/ Riešenie prejazdu ťažkých motorových vozidiel v obci Hronec
Na základe opakovaných sťažností obyvateľov našej obce starosta zvolá pracovné stretnutie so
zástupcami kompetentných orgánov na riešenie prejazdu ťažkých motorových vozidiel v obci
Hronec. Preťažené nákladné autá ničia štátnu cestu a nehnuteľnosti v blízkosti komunikácie.

J/ Oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 70.výročia Slovenského národného povstania v našej obci sa budú konať 30.8.2014 t.j. v
sobotu. Zraz účastníkov osláv je o 15,30 hod. pred budovou obecného úradu. Po položení kytíc k
pomníku padlých v SNP na Námestí budú oslavy pokračovať programom v športovom areáli.
K/ „Aglomerácia Valaská: Valaská, Hronec – odkanalizovanie“ - starosta obce predložil
prítomným poslancom návrhy zmlúv StVPS a.s. Banská Bystrica týkajúce sa Aglomerácie Valaská
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
1. Odpredaj pozemku v kat. území Valaská obce Valaská zapísaného ako výlučné vlastníctvo

Obce Hronec na LV č. 1996 ako KNC parc. číslo 1549/ 2, druh pozemku ostatné plochy o
výmere 1085 m2 v prospech

Kupujúceho: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ,

Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 za kúpnu cenu ktorá bude
určená znaleckým posudkom obstaraným na náklady Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. , Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica.
2. Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva

umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie a NN prípojok k Prečerpávacím staniciam stavby
„Aglomerácia Valaská: Valaská, Hronec - odkanalizovanie“ na časti pozemkov: KNC parc.
číslo 2125, KNC parc. číslo 2948/3, KNC parc. číslo 1516, KNC parc. číslo 1507, KNC parc.
číslo 453/1, KNC parc. číslo 1521/2, KNC parc. číslo 306/2, KNC parc. číslo 1518/1, KNC parc.
číslo 1490, KNC parc. číslo 1515, KNC parc. číslo 1513, KNC parc. číslo 1512, KNC parc. číslo
245/1, KNC parc. číslo 1527, KNC parc. číslo 1526. KC parc. číslo 1519, KNC parc. číslo 1499,
KNC parc. číslo 1500, KNC parc. číslo 1502, KNC parc. číslo 1509, KNC parc. číslo 1/1 v kat.
území Hronec obce Hronec ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Valaská podľa LV číslo 619
(ďalej aj len „zaťažené pozemky“), v rozsahu, ktorý bude

vyznačený

v na tento účel

vyhotovenom porealizačnom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena, úradne overenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Brezno a právo prístupu automobilmi, mechanizmami
a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie a NN prípojok na
pozemkoch umiestených v prospech

oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská

vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

3. Uzatvorenie Zmluvy

č.

9000833/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri

zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácie Valaská“ medzi Obcou Valaská, Obcou Hronec a
Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
v predloženom znení.
Hlasovanie:
Prítomní poslanci: 8
Za:

8

proti: 0

zdržal sa:

0

K bodu č. 5
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené interpelácie
poslancov.
K bodu č. 6
Diskusia
p.Lívia Petrovská – vyjadrila poďakovanie starostovi obce za ochotu prezentovať históriu našej
obce členom ZO JDS Žarnovica, ktorí navštívili našu obec.
Nakoľko sa do diskusie neprihlásil nikto z prítomných ,starosta obce diskusiu ukončil.
K bodu č.7
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie na predloženie návrhu uznesení z riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne námietky, návrh bol jendomyseľne schválený
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 8

Záver
Nakoľko bol program zasadnutia Obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Bohuslav Nemky, starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lívia Petrovská
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Ivan Gromus
overovateľ

