Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 14.7.2015
________________________________________________________________________________
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 7.
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, volebnej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Záverečný účet obce Hronec za rok 2014, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému
účtu obce Hronec za rok 2014
4. Konsolidovaná výročná správa obce Hronec za rok 2014
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
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.
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Vladimír Brieda

Členovia –

p. Igor Nemky
p. Rudolf Kvietok

Určenie overovateľov zápisnice – p. Eva Jendrálová
p. Soňa Trniková

Uznesenie č.30/2015
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

p. Eva Jendrálová
p. Soňa Trniková

zapisovateľa:

Mgr. Jaroslava Gromusová

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

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

Ing. Vladimír Brieda

členovia:

p. Igor Nemky
p. Rudolf Kvietok

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č. 3
Záverečný účet obce Hronec za rok 2014, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému
účtu obce Hronec za rok 2014
Starosta obce predložil prítomným Záverečný účet obce Hronec za rok 2014. Záverečný účet obce
Hronec za rok 2014 bol spracovaný podľa ustanovení § 16 Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obec je povinná po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom
hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia Obce Hronec za rok 2014 osobitne
za príjmovú a výdavkovú časť. Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom Obce schváleným obecným
zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 . V priebehu roku 2014 bol rozpočet obecným zastupiteľstvom
upravovaný 1 krát.
Záverečný účet obsahuje:
1. Rozbor plnenia bežných príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania bežných výdavkov za rok 2014
4. Rozpočet finančných operácií
5. Bilancia aktív a pasív v zostatkových cenách k 31.12.2014.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií vo svojej pôsobnosti
8. Doplňujúce údaje k záverečnému účtu
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Evu Ľuptovčiakovu na predloženie Stanoviska k
Záverečnému účtu obce Hronec. Vo svojom stanovisku odporučila Obecnému zastupiteľstvu
celoročné hospodárenie obce schváliť bez výhrad
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo:
1.berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2014
2.schvaľuje
a/ Záverečný účet obce Hronec za rok 2014
b/ Celoročné hospodárenie obce bez výhrad

c/ Vyrovnanie schodku hospodárenia vo výške 2 396 € z rezervného fondu obce
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č. 4
Konsolidovaná výročná správa obce Hronec za rok 2014
Starosta obce predložil prítomným poslancom Konsolidovanú výročnú správu obce Hronec za rok
2014. Povinnosť vyhotovenia výročnej správa ukladá § 20 zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v
znení neskorších zmien a doplnkov . Údaje o hospodárení obce sú uvedené v Záverečnom účte,
ktorý je obec povinná vypracovať v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, takže tieto údaje sa povinne
nachádzajú v oboch materiáloch. Vo výročnej správe obce sú okrem údajov o hospodárení aj údaje
o iných skutočnostiach týkajúcich sa stavu a vývoja obce (napr. základné geografické údaje,
demografické údaje, symboly, história) a informácia o vývoji konsolidovaného celku.
Finančná komisia zobrala „Výročnú správu obce Hronec za rok 2014“ na vedomie.
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu obce Hronec za rok 2014
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č. 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce p. Ľuptovčiaková predložila prítomným poslancom Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. Návrh plánu bol zverejnený na webovej stránke obce v
zákonom stanovenej lehote

Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č.6
Rôzne
6/1 – Zmena v zložení Komisie na ochranu verejného záujmu

V zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu podľa čl. 7 odst. 5 starosta obce
predkladá Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starosta obce komisii
obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak
sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí
poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet
nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo
politického hnutia s najvyšším počtom poslancov .
Uznesením č. 4/2014 bod 3 bola zvolená Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení:
predseda – Ing. Peter Morong
členovia p.Rudolf Kvietok , p. Edita Morová
Nakoľko p. Edita Morová nevykonáva funkciu poslankyne Obecného zastupiteľstva je potrebné
zmeniť zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo:
1.odvoláva
členku Komisie na na ochranu verejného záujmu p. Editu Morovú
2. volí
a/ predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu – Mgr. Petra Moronga

b/ členov Komisie na ochranu verejného záujmu – p.Rudolfa Kvietka, p. Soňu Trnikovú
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

6/2 – Návrh na vytvorenie Komisie pre vybavovanie sťažností v zmysle Zásad postupu pri
vybavovaní sťažností v podmienkach obce Hronec
Obecné zastupiteľstvo v Hronci v súlade s §11 ods.4 zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods.1 a §29 ods.3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
vydalo Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Hronec. Podľa článku 4 ods.2
písm.a/ sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a
vybavuje Komisia obecného zastupiteľstva na vybavovanie sťažností
•

proti činnosti starostu obce

•

proti činnosti hlavného kontrolóra

•

proti činnosti jednotlivých poslancov

Starosta obce navrhol prítomným poslancom nasledovné zloženie komisie
predseda :

p.Igor Nemky

členovia:

Mgr. Peter Morong
p.Rudolf Kvietok

Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručenom podnete Ing. Peniaka na prešetrenie
vytvorenia funkcie „vedúca obecného úradu“ a podávanie majetkových priznaní vedúcimi
zamestnancami.
Vo vyjadrení starostu obce k uvedenému podnetu je objasnené vytvorenie funkcie „vedúca
obecného úradu“ (v zmysle § 9 Organizačného poriadku Obecného úradu účinného od 1.2.2012) a
konštatované, že vedúci zamestnanci podali Majetkové priznania v zákonom stanovenej lehote.
Ing. Peniak doručil na Obecný úrad v Hronci sťažnosť na starostu obce na neplnenie základných
povinností – nepredloženie „Správy hlavného kontrolóra obce za rok 2014“.
Starosta obce informoval prítomných o základných povinnostiach starostu obce v zmysle zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
Riešením sťažnosti bola poverená Komisia pre vybavovanie sťažností.

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo:
zriaďuje
Komisiu pre vybavovanie sťažností v zložení
predseda –

p. Igor Nemky

členovia-

Mgr. Peter Morong
p.Rudolf Kvietok

b e r i e n a v e d o m i e:
podnet Ing. Peniaka na prešetrenie vytvorenia funkcie – vedúca obecného úradu a podávanie
majetkových priznaní
Hlasovanie:
Prítomní poslanci: 7
Za:

7

proti: 0

zdržal sa: 0

b e r i e n a v e d o m i e:
sťažnosť Ing. Peniaka na starostu obce za nesplnenie základnej povinnosti – predloženie Správy o
kontrolnej činnosti za rok 2014
p o v e r u j e:
Komisiu pre vybavovanie sťažností prešetrením doručenej sťažnosti Ing. Peniaka
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

6/3 Návrh na stanovenie reprodukčnej ceny pozemkov nadobudnutých obcou Hronec v rámci
ROEP
Obec Hronec v rámci ROEP-u nadobudla do vlastníctva pozemky – zoznam tvorí prílohu tejto
dôvodovej správy. Pri nových pozemkoch je potrebné stanoviť tzv. reprodukčnú cenu, teda cenu za
ktorú by sa pozemok obstaral, keby sa musel kúpiť.
Návrh na stanovenie reprodukčnej ceny pozemkov nadobudnutých v rámci ROEP-u

a/ zastavané plochy a nádvoria – 1,70€/m2
b/ záhrady – 1,44 €/m2
c/ ostatné plochy – 1,44 €/m2
d/ trvale trávnaté porasty – 0,02 €/m2
e/ orná pôda – 0,31€/m2
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo
1. stanovuje reprodukčnú cenu pozemkov nadobudnutých v rámci ROEP-u nasledovne:
a/ zastavané plochy a nádvoria – 1,70€/m2
b/ záhrady – 1,44 €/m2
c/ ostatné plochy – 1,44 €/m2
d/ trvale trávnaté porasty – 0,02 €/m2
e/ orná pôda – 0,31€/m2
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

6/4 Informácia o príprave Stratégie rozvoja územia Muránska planina – Čierny Hron, súhlas
so zapojením obce do programu CLLD/Leader v programovom období 2014-2020 ako člen
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a zaradením katastra obce do územia
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron
Cieľom partnerstva Muránska planina – Čierny Hron je podanie stratégie rozvoja územia a získanie
štatútu Miestnej akčnej skupiny v programe Leader, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka,
ktorý už je schválený aj na nové obdobie do r. 2020. Partnerstvo pripravuje stratégiu, no základnou
podmienkou je jasná predstava o území, ktoré mu sí byť ucelené – spojené katastre obcí a obce
musia jasne deklarovať záujem o zapojenie sa do programu Leader prostredníctvom tohto
partnerstva. Preto už v počiatočnom štádiu prípravy žiada o prijatie deklaratórneho uznesenia,
ktorým obec jasne prejaví záujem, alebo nezáujem o členstvo v partnerstva a podieľanie sa na
príprave stratégie a následne v prípade podpory o čerpanie fin. prostriedkov na projekty obce a
subjektov v území z programu Leader.
Členstvo obcí v partnerstve je v tomto období podmienkou. Bližšie informácie sú o
partnerstve sú na www.muranskaplanina.com. Poplatok za členstvo je 0,40 EUR na
obyvateľa.

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo
1./ berie na vedomie
informácie o príprave Integrovanej stratégie rozvoja územia Muránska planina – Čierny Hron a
návrhu na udelenie súhlasu obce so zapojením sa do programu Leader / CLLD v programovom
období 2014-2020 ako člen Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a zaradením katastra obce
do územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron.
2/ súhlasí
so zapojením obce Hronec do programu Leader / CLLD v programovom období 2014-2020 ako
člena Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a zaradením obce a jej katastra do územia
Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

6/5 – informácia – riešenie havarijnej situácie – Nálepkova ulica – úprava odvodnenia
Starosta obce informoval prítomných poslancov o riešení havarijnej situácie na Nálepkovej ul. kde
počas prívalových dažďov dochádza k zaplavovaniu miestnej komunikácie a pozemkov. Vzhľadom
na kritickú situáciu v dotknutej lokalite, obec požiadala o vypracovanie projektovej dokumentácie
na riešenie tohto stavu.
6/6 – informácia – výstaba multifunkčného ihriska
Starosta obce informoval prítomných, že obec Hronec ako verejný obstarávateľ uverejnil výzvu vo
vestníku verejného obstarávania na predkladanie ponúk na výstavbu multifunkčného ihriska.
6/7 – informácia – hasičské zásahové vozidlo -podľa dostupných informácií Dobrovoľnému
hasičskému zboru obce Hrone bude pridelené hasičské zásahové vozidlo IVECO DAILY
riešenie hasičskej TATRY – po prejednaní návrhu s výborom DHZ bude riešené darovanie hasičskej
Tatry
6/8 – riešenie vlastníckych vzťahov k objektu „Zvonica“ - správca farnosti Mgr. Raček požiadal

o pridelenie súpisného čísla na nehnuteľnosť – Zvonica. Na základe uvedenej listiny Rímsko –
katolícka cirkev , farnosť Hronec podá Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
6/9 – informácia – vytvorenie novej triedy v Materskej škole -na základe prijatých prihlášok do
Materskej školy v školskom roku 2015/2016 je potrebné vytvoriť novú triedu. Nakoľko v budove sú
kapacitné možnosti, za týmto účelom bude trieda vytvorená na 1.poschodí. Potrebné je upraviť
sociálne zariadenia a triedu. Práce budú zrealizované v čase letných prázdnin t.j. v mesiaci júl 2015.
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo
1/ b e r i e n a v e d o m i e.
a/ informáciu – riešenie havarijnej situácie – Nálepkova ul. - úprava odvodnenia
b/ informáciu – výstavba multifunkčného ihriska
c/ informáciu – pridelenie hasičského zásahového vozidla
d/ informáciu – riešenie vlastníckych vzťahov k objektu Zvonice
d/ informáciu – zriadenie triedy v Materskej škole
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

K bodu č.7 – do termínu rokovania neboli starostovi obce doručené interpelácie od poslancov.
K bodu č. 8
Diskusia
Ing. Peniak –
•

K dôvodu podania podnetu a sťažnosti sa nebudem vyjadrovať. Sťažnosť posúdi komisia.

•

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu bolo všeobecné, neobsahovalo žiadne
porovnanie údajov.

p. Igor Nemky - Stanovisko k Záverečnému účtu predkladala hlavná kontrolórka poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí ho v plnom znení zobrali na vedomie.
p. Július Trnik – upozornil na nevyhovujúci technický stav na sútoku Čierneho Hrona a

Kamenistého potoka v „Kamenistej“.
K bodu č. 9
Návrh na Uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Briedu na predloženie návrhu Uznesení z
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh jednomyseľne schválilo.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa :

0

proti:

0

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Eva Jendrálová
overovateľka

zapísala : Mgr. Jaroslava Gromusová

Soňa Trniková
overovateľ

