Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 31.5.2016
________________________________________________________________________________
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:
Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Návrh VZN č. 3/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce Hronec
4. Návrh VZN č.4/2016, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole a za poskytovanie stravy v školskej jedálni
5. Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Hronec za rok 2015
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia
obce Hronec za rok 2015
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
10. Záver

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 –

p.Lívia Petrovská
Mgr.Peter Morong

Určenie overovateľov zápisnice – p. Eva Jendrálová
p. Ľubica Hadarová

Uznesenie č. 15/2016

Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: p. Eva Jendrálová, Ľubica Hadarová

zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: ing. Vladimír Brieda

členovia: p.Lívia Petrovská, Mgr. Peter Morong
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
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Návrh VZN č. 3/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu predmetného VZN,
ktorým obec rešpektuje legislatívne zmeny vyplývajúce zo zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries,
z vyhlášky MV SR č. 142/2015, ktorou sa uvedený zákon vykonáva a z vyhlášky MV SR č.
141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 z.z.
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh VZN č. 3/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na
území obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová , Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Návrh VZN č.4/2016, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole a za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu k návrhu predmetného VZN. Uvedeným VZN
je stanovená výška mesačného príspevku rodičov na čiastočnú úhradu za pobyt v materskej škole a
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh VZN č. 4/2016, ktorým sa určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole a za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 5
Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Hronec za rok 2015
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k Návrhu Záverečného účtu a
rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015. Ide o súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich
rozpočtové hospodárenie za príslušný kalendárny rok. Rozbor hospodárenia obce Hronec bol
spracovaný z dôvodu pravidelnej predbežnej kontroly a informovanosti o stave napĺňania príjmovej
časti rozpočtu a čerpania výdavkov z prostriedkov rozpočtu obce.
K bodu č. 6
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrh Záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia obce Hronec za rok 2015

Hlavná kontrolórka obce Hronec p. Ľuptovčiaková predložila prítomným poslancom odborné
stanovisko k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Honec za rok 2015. V
stanovisku odporučila poslancom obecného zastupiteľstva schváliť celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo:
1. b e r i e n a v e d o m i e
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu obce
Hronec za rok 2015
2. s ch v a ľ u j e
a/ záverečný účet za rok 2015
b/ celoročné hospodárenie bez výhrad
c/ tvorbu rezervného fondu vo výške 718 €
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 7
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
Starosta obce p. Bohuslav Nemky, vyzval hlavnú kontrolórku p. Ľuptovčiakovú na predloženie
návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 8
Rôzne
8/1 informácia-práce na miestnom cintoríne – výstavba chodníkov – starosta obce informoval
poslancov, že Komisia finančná, správy majetku a hospodárstva odporúča dodatočne schváliť
uzatvorenie zmluvy o dielo na realizáciu prác – vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne s
firmou Šajbanstav – Ivan Belko, Brezno
Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo:
d o d a t o č n e s ch v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o dielo na vybudovanie chodníkov v miestnom cintoríne s firmou Šajbanstav –
Ivan Belko Brezno
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0 proti: 0
8/2 Mimoriadny členský príspevok do Regionálneho združenia miest, obci Horehronia a
stredného Rudohoria
Starosta obce p. Bohuslav Nemky informoval prítomných poslancov o závere so snemu
RZMOHSRu, kde bolo prijaté uznesenie, že obce uhradia mimoriadny členský príspevok vo výške
schválenej obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 21/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
úhradu mimoriadneho členského príspevku pre RZMOHSRu vo výške 200 €, slovom dvesto €
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

8/3

Informácia – distribúcia letákov k separovaniu komunálneho odpadu
Starosta obce informoval prítomných, že v najbližšom období budú do domácností doručené letáky,
ktoré upresňujú pravidlá separovania komunálneho odpadu
8/4 Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Valent a manželka Ľubica, Valaská
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. 455/1 v k.ú. obce Hronec o
výmere 120 m2. Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý obec nevyužíva je určený na odpredaj.
Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e.
a/ žiadosť Ing. Pavla Valenta a p. Ľubice Valentovej bytom Valaská, Chalupkova 468/28 o odpredaj
časti pozemku KN -C č. 455/1 o výmere 120 m2
II. k o n š t a t u j e
že ide o malú časť pozemku, ktorú dlhodobo v dobrej viere užívajú. 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 čo považuje za
dôvody hodné osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov

III. s ú h l a s í
so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/1 o výmere 120 m 2 a stanovuje
kúpnu cenu na 3,85 €/m2
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geometrického plánu a po zverejnení
zámeru na odpredaj časti pozemku. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu uhradia
žiadatelia.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

8/5 Žiadosť o odpredaj pozemkov – Ing. Valent a manželka Ľubica, Valaská
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o odpredaj časti pozemkov parc.č. 455/3 o výmere 20 m2 a
455/4 o výmere 19 m2 v k.ú. obce Hronec. Nakoľko sa jedná o pozemky, ktoré obec nevyužíva sú
určené na odpredaj.
Uznesenie č.23/2016
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e.
a/ žiadosť Ing. Pavla Valenta a p. Ľubice Valentovej bytom Valaská, Chalupkova 468/28 o odpredaj
časti pozemku KN -C č. 455/3 o výmere 20 m2 a časti pozemku KN-C č. 455/4 o výmere 19 m 2
II. k o n š t a t u j e
že ide o malé časti pozemku, ktoré dlhodobo v dobrej viere užívajú. Tieto pozemky určené na
odpredaj sú obcou nevyužívané a sú pre obec prebytočným majetkom. Dôvodom osobitného
zreteľa je , že uvedené pozemky nie sú významne využívané pre potreby obce čo považuje za
dôvody hodné osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
III. s ú h l a s í

a/ so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/3 o výmere 20 m 2 a stanovuje
kúpnu cenu na 3,85 €/m2
b/ so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/4 o výmere 19 m 2 a stanovuje
kúpnu cenu na 3,85 €/m2
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj častí pozemkov.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

8/6 návrh na úpravu súm za prenájom nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce
Starosta obce predložil prítomným návrh na úpravu súm nájomného za prenájom nebytových priestorov
a bytov vo vlastníctve obce. Uvedeným návrhom sa sumy nájomného zaokrúhlia na celé euro nahor

Uznesenie č.24/2016

Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s úpravou súm za prenájom nebytových priestorov a bytov vo vlastníctve obce – zaokrúhlenie na
celé euro nahor

8/7 informácia – vyjadrenie BBRS Banská Bystrica k požiadavkám obce Hronec
Starosta obce p. Bohuslav Nemky informoval, že Banskobystrickej regionálnej správe ciest boli zaslané
požiadavky obce Hronec na opravu cesty III/06655 Hronec- Osrblie – oprava výtlkov v celom úseku.
Dlhdobou požiadavkou obce Hronec je riešenie havarijného stavu- zosuv štátnej cesty na Švermove
ulici. I napriek opakovaným žiadostiam, zaslaných obcou spolu s foto dokumentáciou k oprave a
riešeniu stavu nedošlo. V uvedenom úseku hrozí vznik nemalých škôd a bezprostredne je ohrozená
bezpečnosť a zdravie obyvateľov.
Vyjadrenie BBRSC: „Výtlky budeme postupne vyspravovať do 30.6.2016. Zosuv cesty nevieme riešiť z
financií na bežnú údržbu. Bude potrebné pripraviť investičnú akciu na odsúhlasenie a zaradenie do
registra investícií BBSK.

Uznesenie č. 25/2016
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e:
a/ vyjadrenie BBRSC Banská Bystrica k požiadavke obce Hronec na rekonštrukciu cesty III. triedy
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
8/8
informácia o rekonštrukcii Lesnej cesty sv.Ján a Kramniská – Lesy SR š.p. OZ Čierny Balog
listom zo dňa 26.5.2016 oznámili realizáciu rekonštrukcie lesnej cesty sv.Ján Kramniská. Z
uvedeného dôvodu dôjde k zvýšenému pohybu nákladných automobilov v obci. Ukončenie prác je
plánované na mesiac september.

K bodu č. 9
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené interpelácie
poslancov.
K bodu č. 10
Diskusia
p.Dezider Gromus – v mediách sú podávané informácie o znížení daní zo štátu pre obce.
Neovplyvní táto skutočnosť realizáciu plánovaných akcií v obci?
Starosta obce p. Bohuslav Nemky – obci bola doručená informácia,že príjem z podielových daní v
mesiaci máj bude znížený o 21%. Verím, že chýbajúce finančné prostriedky budú obci doplatené a
tak bude možné zrealizovať všetky akcie.

K bodu č. 11

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, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav NEMKY
starosta obce
Eva Jendrálová
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Ľubica Hadarová
overovateľka

