Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 29.1.2015
________________________________________________________________________________
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 9
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
K bodu č.2:
Schválenie programu zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Hronec
4. Správa nezávislého audítora o výsledku účtovnej závierky k 31.12.2013 a o výsledku
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013
5. Nová voľba hlavného kontrolóra obce Hronec
6. Rôzne
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

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie, mandátovej
komisie a volebnej komisie.
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Vladimír Brieda

Členovia –

p. Lívia Petrovská
Mgr. Peter Morong

Návrh na zloženie mandátovej komisie:
Predseda –

Mgr. Viera Chudíková

Členovia -

p. Ľubica Hadarová
p. Soňa Trniková

Návrh na zloženie volebnej komisie:
Predseda -

p.Igor Nemky

Členovia-

p.Eva Jendrálová, p.Rudolf Kvietok

Určenie overovateľov zápisnice – p.Rudolf Kvietok
Mgr. Viera Chudíková

Uznesenie č.10/2015
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

p.Rudolf Kvietok
Mgr. Viera Chudíková

zapisovateľa:

Mgr. Jaroslava Gromusová

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

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

Ing. Vladimír Brieda

členovia:

p. Lívia Petrovská, Mgr. Peter Morong

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

Obecné zastupiteľstvo
volí
Mandátovú komisiu v zložení:
predseda:

Mgr. Viera Chudíková

členovia:

p. Ľubica Hadarová, p.Soňa Trniková

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

Obecné zastupiteľstvo
volí
Volebnú komisiu v zložení:
predseda:

p.Igor Nemky

členovia:

p.Eva Jendrálová, p. Rudolf Kvietok

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

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, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č. 3
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Hronec
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Hronec
Mgr. Morong predložil prítomným poslancom správu uvedenej komisie. Na zasadnutí Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Hronec konanom dňa 13.1.2015
komisia zistila, že verejný funkcionár p. Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec neporušil
ustanovenia ústavného zákona č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Správa komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Správa nezávislého audítora o výsledku účtovnej závierky k 31.12.2013 a o výsledku overenia
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so Správou nezávislého audítora o výsledku
overenia účtovnej závierky k 31.12.2013 a o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky k
31.12.2013

Obec má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku,ak má vo svojej pôsobnosti zriadenú
rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu alebo ak má dcérsku účtovnú jednotku obchodnú
spoločnosť. V podmienkach samosprávy musí byť audítorom overená individuálna účtovná
závierka obce aj konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy.
Konsolidovaná účtovná závierka je súhrn účtovných závierok účtovných jednotiek, ktoré tvoria
celok. Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje obec za nimi
zriadené rozpočtové organizácie,príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky na
základe ich individuálnych účtovných závierok.
V zmysle § 20 zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá musí mať
účtovnú závierku overenú audítorom, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s
účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Podľa § 23 ods. 5 zákona č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu a o zmene a doplnení zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
správa audítora tvorí názor audítora na to, či údaje vo výročnej správe sú v súlade s
účtovnou závierkou účtovnej jednotky, v ktorej sa vykonáva audit.
Nezávislý audítor v správe audítora o výsledku overenia účtovnej závierky konštatuje, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hronec k 31.12.2013 a výsledky
jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V správe nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky konštatuje, že
účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila
materská spoločnosť – obec, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok , ktorý skončil k 31.12.2013, v
súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v platnom znení.
V správe audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.
540/2007 z.z. § 23 odsek 5 konštatuje, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo sú
všetkých významných skutočnostiach v súlade s účtovnou závierkou .
Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2013 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

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

K bodu č. 5
Nová voľba hlavného kontrolóra obce Hronec
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Hronec č. 9/2015 zo dňa 13.1.2015 bola
vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra na 29.1.2015.
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh podrobností o spôsobe a vykonaní voľby
hlavného kontrolóra obce Hronec.
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje
V zmysle § 18a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
a/ voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním. V deň konania volieb
Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu – jej počet a mená členov, ktorá sčíta odovzdané hlasovacie
lístky. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu obce.
b/ samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
c/ po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční prvé kolo volieb hlavného kontrolóra, každý
poslanec Obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí
budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami, každý poslanec zakrúžkuje poradové číslo
s menom vybraného kandidáta, lístok vloží do obálky, ktorú odovzdá do pripravenej volebnej urny
d/ za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové
číslo s menom kandidáta.

e/ na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Po skončení prvého kola hlasovania komisia sčíta všetky
odovzdané hlasy a o výsledku prvého kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov.
Výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu.
f/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.
g/ medzi prvým a druhým kolom bude min ½ hodinová prestávka, počas ktorej budú pripravené
hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb, pre voľby v druhom
kole sa primerane použije procesný postup ako v prvom kole
h/ V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
i/ Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

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

Predsedníčka mandátovej komisie Mgr. Viera Chudíková predložila správu v ktorej informovala o
prevzatí zápisnice z otvárania obálok zo dňa 28.1.2015. V zmysle tejto Zápisnice podmienku pre
novú voľbu hlavného kontrolóra splnili všetci prihlásení kandidáti :
p.Eva Ľuptovčiaková
p.Mariana Boboková
Mgr. Zuzana Majchútová.
Komisia tiež skonštatovala že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ktorá je potrebná pre novú voľbu hlavného kontrolóra.
Mandátová komisia preverila, či kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra spĺňajú podmienku v

zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení - §18 odst. 2. Mandátová komisia
skonštatovala, že všetci kandidáti uvedenú podmienku spĺňajú.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu mandátovej komisie, ktorá skonštatovala, že podmienky voliteľnosti za hlavného kontrolóra
obce Hronec splnili 3 kandidáti
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

Starosta obce následne vyzval prítomné kandidátky na prezentáciu. Po jej ukončení predseda
volebnej komisie p. Nemky odovzdal prítomným poslancom hlasovacie lístky s menami kandidátov
a vyzval ich na vykonanie voľby hlavného kontrolóra.
Po ukončení hlasovania, volebná komisie pristúpila k zisťovaniu výsledkov a spísaniu Zápisnice o
výsledkoch novej voľby hlavného kontrolóra obce Hronec, konanej dňa 29.1.2015
Na základe zistených výsledkov komisia skonštatovala, že p. Eva Ľuptovčiaková získala súhlas 9
poslancov a tým bola zvolená za hlavnú kontrolórku obce Hronec.

Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo:
A /volí
p. Evu Ľuptovčiakovú v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra obce Hronec na obdobie
od 1.2.2015 do 31.1.2021 (6 rokov v zmysle par. 18a, ods. 5)

B/ schvaľuje
plat hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 a 2 zákona o obecnom zriadení
C/ splnomocňuje
starostu obce, aby v súčinnosti s obecným úradom zabezpečil vykonanie tohto uznesenia,
predovšetkým, aby uzatvoril pracovnú zmluvu so zvoleným hlavným kontrolórom.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 6
Rôzne
Odpredaj pozemkov v k.ú. obce Hronec
6/1Žiadosť -p. Jaroslav Puška
Obci Hronec bola doručená žiadosť p. Jaroslava Pušku o odpredaj pozemku par.č. 348/2 v k.ú .
obce Hronec
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e:
odpredaj majetku obce, časť pozemku KN-C parcela č. 348/2 , vedeného na LV č. 619 v k.ú.
Hronec, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 36639729-290/14 – odčlenený diel označený
ako par. č. 348/6 – zastavané plochy o výmere 100 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
p. Jaroslavovi Puškovi, bytom Hronec, Švermova 15, za sumu vo výške 385 Eur.
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 p. Jaroslav Puška prejavil o jeho kúpu záujem.

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

zdržal sa: 0 proti: 0
6/2 Žiadosť – p. Peter Šajdák

Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e:
odpredaj majetku obce, časť pozemku KN -C parcela č. 348/2 , vedeného na LV č. 619 v k.ú.
Hronec, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 44563116-108/2014
•

odčlenený diel označený ako par. č. 348/3 – zastavané plochy o výmere 160 m 2 ,

•

odčlenený diel označený ako par. č. 348/5 – zastavané plochy o výmere 124 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 p. Petrovi Šajdákovi, bytom Hronec, Švermova 15, za
sumu vo výške 1 093,40 Eur.
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 p. Peter Šajdák prejavil o jeho kúpu záujem.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková , Eva Jendrálová, Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

6/3 Žiadosť – p.Ivana Nepšinská
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e:
odpredaj majetku obce, časť pozemku KN-C parcela č. 348/2 , vedeného na LV č. 619 v k.ú.
Hronec, ktorý bol odčlenený Geometrickým plánom č. 44563116-108/2014
•

odčlenený diel označený ako par. č. 348/4 – zastavané plochy o výmere 293 m 2 ,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v platnom znení, záujemcovi p. Ivane Nepšinskej , bytom Hronec, Švermova 15, za
sumu vo výške 1 128,05 Eur.
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 žiadateľka p. Ivana Nepšinská prejavila o jeho kúpu záujem.

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

K bodu č. 7
Interpelácie poslancov – do termínu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli starostovi
obce od poslancov doručené žiadne interpelácie

K bodu č. 8
Diskusia
Mgr. Majchútová – je potrebné uvažovať o využití budovy Materskej školy.
- v blízkosti železničnej trate ČHŽ je nahromadený komunálny odpad, bolo by vhodné v rámci
aktivačnej činnosti zabezpečiť jeho likvidáciu
Vyjadrenie starostu obce – obec pravidelne zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev a
likviduje nahromadené čierne skládky

Bohuslav NEMKY
starosta obce
Mgr. Viera Chudíková

Rudolf Kvietok

overovateľka

overovateľ

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

