Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 13.1.2015
________________________________________________________________________________
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. rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hronec
4. Návrh na zmenu Štatútu obce Hronec
5. Poverenie zástupcu starostu obce
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta
zákona SNR
6. Návrh na určenie sobášiacich
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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. Vladimír Brieda

Členovia –

Mgr. Viera Chudíková
p.Igor Nemky

Určenie overovateľov zápisnice – Mgr. Peter Morong
p. Eva Jendrálová

Uznesenie č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: Mgr. Peter Morong, p. Eva Jendrálová
zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: ing. Vladimír Brieda
členovia: Mgr. Viera Chudíková, p. Ľubica Hadarová
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 3
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hronec - starosta obce predložil prítomným
Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Podľa § 12 dos.12 podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok,
ktorý v zmysle § 11 odst. 4 písm. k ) schváli obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Návrh na zmenu Štatútu obce Hronec– starosta obce p. Nemky predložil prítomným návrh na
zmenu Štatútu obce Hronec.
V Štatúte obce Hronec pojednáva § 13 o komisiách Obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
zriaďuje komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány a schvaľuje ich
rokovacie poriadky.
Uznesením č. 4 zo dňa 10.12.2014 bolo obecným zastupiteľstvom schválené zriadenie
nasledovných komisií:
•

Komisia na ochranu verejného záujmu

•

Komisia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia

•

Komisia sociálnych vecí

•

Komisia pre šport a mládež

•

Komisia kultúry, vzdelávania a školstva

•

Komisia finančná, správy majetku obce a hospodárstva.

Návrh zmeny štatútu obce Hronec
§13 ods. 2 znie takto:
Komisie obecného zastupiteľstva sú
•

Komisia na ochranu verejného záujmu

•

Komisia ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia

•

Komisia sociálnych vecí

•

Komisia pre šport a mládež

•

Komisia kultúry, vzdelávania a školstva

•

Komisia finančná, správy majetku obce a hospodárstva.

Uznesenie č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Zmenu štatútu obce Hronec podľa predloženého návrhu
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 5
Poverenie zástupcu starostu obce
Starosta obce Bohuslav Nemky v súlade s ust. § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Igora Nemkyho zastupovaním
starostu obce .
Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia
veta a ods.6 tretia veta zákona SNR
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ustanovení § 12 vytvára legislatívne
podmienky na riešenie situácie, kedy starosta obce nezvolá zasadnutie obecného
zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote raz za tri mesiace alebo nezvolá ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva do 30 dní od vykonania volieb, alebo nezvolá zasadnutie
na základe žiadosti minimálne tretiny poslancov do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho
konanie, alebo neudelí slovo poslancovi a tým stráca prvo viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva. V týchto prípadoch je oprávnený zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva
zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Z tohto dôvodu je potrebné na začiatku nového volebného obdobia zvoliť poslanca,
ktorý bude mať toto oprávnenie.

Uznesenie č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
rozhodnutie starostu obce o poverení zástupcu starostu p. Igora Nemkyho v písomne určenom
rozsahu bez pripomienok
b/ p o v e r u j e
poslanca Ing. Vladimíra Briedu zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 6
Návrh na určenie sobášiacich
Obec Hronec je v zmysle prílohy k zákonu č. 416/2001 Z. z. o presune kompetencií zo štátnej
správy na samosprávne orgány v znení neskorších predpisov sídlom matričného úradu. Zákon č.
36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov v § 2 ustanovuje, že manželstvo sa uzaviera
súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce, ktorá vedie matriku.
V zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na
matričnom úrade pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo
povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Z tohto dôvodu je potrebné pre nasledujúce volebné obdobie poveriť poslancov výkonom funkcie
sobášiaceho.
Uznesenie č. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo:
poveruje
v zmysle § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov poveruje výkonom
funkcie sobášiaceho nasledovných poslancov:
Ing. Vladimír Brieda
p.Igor Nemky

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 7
Rôzne
7/1 Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Starosta obce preložil prítomným návrh Rokovacieho poriadku komisií Obecného zasutpiteľstva
obce Hronec. Materiál sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Hronci ako iniciatívny s cieľom:
•

premietnuť praktické skúsenosti s organizačno-technickým zabezpečením zasadnutí komisie
obecného zastupiteľstva do konkrétnych ustanovení rokovacieho poriadku

Materiál je v súlade so Štatútom obce Hronec a právnymi predpismi Slovenskej republiky
Materiál nemá dopad na rozpočet obce Hronec.
Uznesenie č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Hronci
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

7/2
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je oprávnenou osobou každá fyzická
osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia,
zvolenia, alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje
v rozsahu a spôsobom určeným podľa § 21.

Oprávnená osoba je okrem iného povinná dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa § 22
ods.2 zákona č. 122/2013 Z.z. s ktorými oprávnená osoba prichádza do styku a to aj po zániku jej
statusu, okrem zákonom priznaných výnimiek podľa § 22 ods. 5. Oprávnená osoba nesmie osobné
údaje spracúvané prevádzkovateľom využiť pre osobnú potrebu, či potreby inej osoby, alebo iné,
než služobné účely podľa predloženého záznamu.
Poslanci Obecného zastupiteľstva svojim podpisom potvrdili, že boli poučení a oboznámení s
ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
poučenie oprávnených osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

7/3

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec, predsedov a členov
komisií Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Hronec, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Hronec.
S účinnosťou od 1.4.2010 platí novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá
bola prijatá zákonom č. 102/2010 Z. z.
Podľa § 11 ods. 4 písm. k) a tohto zákona je obecnému zastupiteľstvu vyhradené
schvaľovať zásady odmeňovania poslancov.

S poukazom na § 25 ods. 1 písm. c) zákona

o obecnom zriadení bez prijatia zásad odmeňovania poslancov nie je možné poskytovať poslancom
odmeny.

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

7/4
Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
Výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Peniaka zanikol podľa § 18a odst.8 písm. (b) dňa
4.12.2014
V súlade s §18 a ods (4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania novej voľby
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým
tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Z dôvodu kontinuálneho zabezpečenia kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme návrh na vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra.
Postavenie, predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra , jeho voľbu a ostatné
náležitosti týkajúce sa hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V zmysle § 18 a ods. (5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je hlavný
kontrolór volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína
dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme vykonať voľbu hlavného kontrolóra v rámci bodu
rokovania riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronci dňa 29.1.2015. Na základe
prijatého uznesenia OcZ bude deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec, ďalšie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky zverejnené na
úradnej tabuli, internetovej stránke obce Hronec
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoje písomné prihlášky najneskôr
do 27.1.2015 do 15,00 hod. v podateľni Obecného úradu v Hronci.
Súčasťou prihlášky musí byť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o
vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
Na zvolenie kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OcZ.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí OcZ sa vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V
prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na
ustanovený denný pracovný čas. 2 hod. s dňom nástupu do práce 1.2.2015

Uznesenie č. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie:
návrh novej voľby hlavného kontrolóra obce Hronec v roku 2015
schvaľuje:
1. v zmysle §18 a ods.(4) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec na deň 29.1.2015 na zasadnutí OcZ
v Hronci
2. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov OcZ v Hronci
3. právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie na rokovaní
OcZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút.
4. náležitosti prihlášky:
a/ osobné údaje kandidáta
b/ písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods. (1) a (2) zákona č.
428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra
obce Hronec
c/ údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o
dosiahnutom vzdelaní.
d/ Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
e/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

5. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
6. termín ukončenia podávania prihlášok : 27.1.2015 do 15,00 hod.
7. miesto s spôsob odovzdania prihlášok : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Hronec
zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu:
Obecný úrad, Zlievárenská ulica č. 516, 976 45 Hronec
v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“
8. pracovnú komisiu zloženú z poslancov OcZ : predseda –p. Igor Nemky, členovia-p. Rudolf
Kvietok, p. Eva Jendrálová a vedúca Obecného úradu v Hronci – Mgr. Jaroslava Gromusová.
Komisia bude poverená kontrolou splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
9. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na ustanovený
denný pracovný čas. 2 hod. s dňom nástupu do práce 1.2.2015
ukladá vedúcej Obecného úradu
zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec a ďalšie podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce Hronec.
7/5
Informácia – oslavy 70.výročia oslobodenia obce Hronec
Starosta obce pozval prítomných na oslavy 70.výročia oslobodenia obce Hronec, ktoré sa budú
konať 5.3.2015
K bodu č. 8
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené interpelácie
poslancov.

K bodu č. 9
Diskusia
poslankyňa p. Petrovská – v obci už dlhšiu dobu pretrváva problém s tlakom vody. Aký je dôvod
tohto stavu?
Obec Valaská zabezpečila umiestnenie zrkadiel na ceste -Partizánska ul. Nie je možné požiadať o
umiestnenie týchto zrkadiel aj v našej obci?
Odpoveď starostu obce:
Problém s tlakom vody nastal aj z dôvodu odkaľovania vodojemu. Nakoľko boli zimné prázdniny, v
obci bol väčší počet návštevníkov (chatárov), čim vznikal väčší odber vody.
Podľa informácie StVPS postupne dochádza k úprave tlaku vody.
Osadenie zrkadiel – túto možnosť overím u kompetentných zástupcov spol. BBRSC a.s. Banská
Bystrica.
Nakoľko už nik z prítomných nemal diskusný príspevok , starosta obce diskusiu ukončil.
K bodu č. 10
Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Briedu na predloženie návrhu Uznesení z
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav NEMKY
starosta obce
Mgr. Peter Morong
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Eva Jendrálová
overovateľka

