Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 3.11.2015
________________________________________________________________________________
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 zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č.1/2015 – prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Hronec
4. Rôzne
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
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na zloženie návrhovej komisie.
Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Vladimír Brieda

Členovia –

p. Soňa Trniková
p. Eva Jendrálová

Určenie overovateľov zápisnice – p. Rudolf Kvietok
p. Ľubica Hadarová
Uznesenie č.46/2015
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

p. Rudolf Kvietok
p. Ľubica Hadarová

zapisovateľa:

Mgr. Jaroslava Gromusová

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

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

Ing. Vladimír Brieda

členovia:

p. Soňa Trniková
p. Eva Jendrálová

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

proti: 0

K bodu č. 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 1/2015- prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska Hronec
Starosta obce predložil prítomným Dôvodovú správu k Návrhu VZN obce Hronec č. 1/2015prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Hronec.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti užívateľov multifunkčného ihriska
zdržujúcich sa na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou o rozmere 33x18 m, ktoré je vybudované
v športovom areáli. Upravené sú prevádzkové podmienky – prevádzkové ustanovenia- prevádzkové
hodiny a poplatok za užívanie multifunkčného ihriska , ako aj povinnosti správcu ihriska.
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015- prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Hronec
hlasovanie
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Rôzne
4/1 – Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2014 a o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v
zmysle zákona č. 540/2007Z.z. § 23 odsek 5
Starosta obce informoval o splnení povinnosti obce Hronec vyplývajúcej z § 16 ods. (3) Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať si overiť účtovnú závierku
podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Pri overovaní účtovnej závierky nezávislý audítor
tiež overil hospodárenie Obce Hronec podľa jej rozpočtu v súlade s citovanými zákonmi,
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel
používania návratných zdrojov financovania. Výsledkom je správa, ktorú starosta obce prítomným
predložil.
Povinnosťou obce je tiež 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.
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
31.12.2014 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 31.12.2014, 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. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2014 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, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

4/2 Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Hronec
Starosta obce informoval prítomných, že dňa 10.9.2015 sa p.Tomáš Olšiak vzdal funkcie veliteľa
Dobrovoľného hasičského zboru obce . Ako nového veliteľa DHZO navrhol Ing. Patrika Kučeráka ,
bytom Hronec, Jilemnického 510
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo:
menuje
Ing. Patrika Kučeráka , trvalo bytom Hronec, Jilemnického 510, za veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce Hronec
hlasovanie
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

4/3 Informácia – Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX“ - podujatie
„ Mikulášska nádielka pre malých aj veľkých“
Starosta informoval prítomných, že dňa 5.12.2015 je plánované už tradičné podujatie „ Mikulášska
nádielka pre malých aj veľkých“. S poslancami Obecného zastupiteľstva bol prejednaný návrh
pozvať na vystúpenie hudobnú skupinu HEX. Návrh zmluvy bol doručený na Obecný úrad v
Hronci.
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s uzatvorením Zmluvy o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX na podujatí „Mikulášska
nádielka pre malých aj veľkých“ dňa 5.12.2015 v obci Hronec
hlasovanie
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5:
Interpelácie poslancov do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli doručené
interpelácie poslancov
K bodu č. 6
Diskusia
p.Weissová - ako sú stanovené prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska v Hronci
odpoveď starostu: prevádzkové hodiny sú stanovené podľa období – obdobie prázdnin a sviatkov,
obdobie mimo prázdnin a sviatkov a cez víkend. Multifunkčné ihrisko bude v prevádzke od 8,00
hod. do 19,00 hod.
Prevádzkové hodiny boli spracované aj na základe požiadaviek Materskej školy a Športového klubu
– futbalového oddielu.
p. Čellár - vo svojom príspevku poďakoval starostovi obce a poslancom Obecného zastupiteľstva
za milé podujatie pripravené pre seniorov z našej obce pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
•

na ul.29.augusta nie je dobre počuť miestny rozhlas, nainštalované amplióny sú
nevyhovujúce

vyjadrenie starostu obce: o probléme nekvalitných ampliónov vieme, podľa našich možností a
podľa potreby sú amplióny menené za výkonnejšie
K bodu č. 8
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, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav NEMKY
starosta obce
Rudolf Kvietok
overovateľ

zapísala : Mgr. Jaroslava Gromusová

Ľubica Hadarová
overovateľka

