Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa
4.12.2014
________________________________________________________________________________
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
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
4. Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2015
5. Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce Hronec:
 VZN č. 1/2014 o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec
 VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
obyvateľom obce Hronec
 VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Peter Peťko

Členovia –

p. Ivan Gromus
p.Igor Nemky

Určenie overovateľov zápisnice – p. Lívia Petrovská
p. Lenka Králiková

Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: p. Lívia Petrovská, p.Lenka Králiková
zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: ing. Peter Peťko
členovia: p. Ivan Gromus, p. Igor Nemky
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 3
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 - starosta obce predložil prítomným poslancom návrh
Rozpočtového opatrenia č. 1/2014
Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
obce.

V zmysle § 14 ods.2 písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení neskorších predpisov navrhujeme zmenu rozpočtu obce na rok
2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014
V príjmovej časti sa 1.zmenou rozpočtu celkovo zvyšuje bežný rozpočet o sumu 13 400 €.
Vo výdavkovej časti sa 1. zmenou rozpočtu celkovo zvyšujú bežné výdavky o 60 290 €,
kapitálové výdavky na rok 2014 sa znižujú o sumu 43 890 €
Celkovo sa výdavky obce (bežné + kapitálové) na rok 2014 zvyšujú o 16 400 €
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
2. V zmysle § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení,
kompetenciu starostu obce na vykonávanie zmien rozpočtu príjmov a výdavkov účelovo určených
cudzích prostriedkov a to do výšky ich skutočného použitia

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 4
Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2015 – starosta obce p. Nemky predložil prítomným návrh
rozpočtu obce Hronec na rok 2015 a návrh viacročného rozpočtu na obdobie rokov 2016- 2017.
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po predložení dôvodovej správy vyzval Ing. Peniaka – hlavného kontrolóra obce o stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na rok 2015

Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Peniaka k návrhu rozpočtu obce Hronec rok 2015-2017

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2015

berie na vedomie
Návrh viacročného rozpočtu na roky 2016-2017

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 5
Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce Hronec
 VZN č. 1/2014 o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce
Hronec – predmetný návrh VZN upravuje v písomnej forme poskytovanie jednorázových
finančných výpomocí z rozpočtu obce dôchodcom, ktorí k 1.1. príslušného kalendárneho
roku dosiahli vek 65 rokov a držiteľom preukazu -Ťažko zdravotne postihnutý. V návrhu

rozpočtu obce na rok 2015 sú plánované výdavky v kapitole-sociálna oblasť na poskytnutie
jednorázovej finančnej výpomoc vo výške 15 €/osobu. Finančná výpomoc bude obyvateľovi
poskytnutá len za podmienky, že nemá evidované podlžnosti voči obci Hronec.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 1/2014 o poskytovaní jednorázových
finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
 VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom obce Hronec
Predmetný návrh VZN upravuje v písomnej forme poskytovanie jednorázového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Hronec. V návrhu rozpočtu obce Hronec na rok
2015 sú plánované výdavky v kapitole- sociálna oblasť na poskytnutie tohto príspevku vo výške
100,-€ / jedno dieťa. Obec poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa v prípade, že tá nemá
záväzky po lehote splatnosti alebo iné dlhy voči obci

Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 2/2014 o poskytovaní jednorázového
finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Hronec

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
 VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
V zmysle zákona č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov predložil starosta obce p. Nemky prítomným poslancom OZ návrh VZN č.3/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady účinnosťou od
1.1.2015.
Novelou zákona zo dňa 16.9.2014 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza
k viacerým zmenám a úpravám tohto zákona a k zjednodušeniu a zefektívneniu správy jednotlivých
daní. Mení sa členenie predmetu dane zo stavieb. Zmenili sa podmienky pri nadobudnutí
nehnuteľností dedením v priebehu roka a zmenila sa výška vyrubenej dane pre platby dane
v splátkach.
Uznesenie č. 43/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 6

Rôzne
a/ Správy o činnosti komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve obce Hronec za uplynulé
volebné obdobie.
Starosta obce p. Nemky vyzval predsedov jednotlivých komisií na predloženie správ o ich činnosti.
Správu predložil predseda komisie na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia,
predsedníčka Komisie kultúry a školstva, predseda Komisie pre šport a mládež, predseda Komisie
na ochranu verejného záujmu a predsedníčka Sociálnej komisie
Správy tvoria prílohu tejto zápisnice
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo:

berie na vedomie
Predložené správy o činnosti komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve obce Hronec za
volebné obdobie 2010-2014
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
b/ informácia o štátnom stavebnom dohľade – nehnuteľnosť – rodinný dom – Mlynská ul. - starosta
obce p. Nemky informoval prítomných o riešení problému so zlých stavebnom-technickým stavom
nehnuteľnosti na Mlynskej ulici. Obec Hronec – stavebný úrad prizval vlastníkov predmetnej
nehnuteľnosti na úradné jednanie v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu. Vlastníci
nehnuteľnosti si doporučené zásielky neprevzali. Obec bude ďalej postupovať v zmysle platnej
legislatívy.
C/ žiadosť p. Bohuslava Nemkyho – starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu
ukončenia funkčného obdobia.
Starosta obce p. Nemky doručil Obecnému zastupiteľstvu žiadosť o preplatenie nevyčerpanej
dovolenky. Z dôvodu plnenia pracovných povinností vyplývajúcich z funkcie starostu obce nebolo
možné dovolenku vyčerpať.

Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s preplatením nevyčerpanej dovolenky p. Bohuslavovi Nemkymu – starostovi obce z dôvodu
ukončenia funkčného obdobia.

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0 proti: 0
d/ Prehodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce – Ing. Peniaka
Zástupca starostu p. Igor Nemky predložil prítomným poslancom prehodnotenie činnosti hlavného
kontrolóra – Ing. Peniaka.
Poslancom obecného zastupiteľstva bola Komisiou ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov oznámená skutočnosť, že došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo
zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Hlavný kontrolór obce Hronec Ing. Peniak nepodal v
lehote do 30 dní od zvolenia do funkcie a a ani v termíne do 31.3.2014 majetkové priznanie.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme.
Hlavný kontrolór vykonával kontrolu mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti ( kontrola
vyplateného platu starostu obce, prevádzkovanie bufetu počas futbalových zápasov)
K pochybeniu zo strany hlavného kontrolóra došlo už uvedením nepravdivých skutočností pred
nástupom a pri nástupe do funkcie, kedy zatajil, že vykonáva inú zárobkovú činnosť - podniká; už
táto skutočnosť bola dôvodom na odvolanie z funkcie HK.
Spôsobom sprístupňovania informácií, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní kontrolnej činnosti –
šírenie nepravdivých, neopodstatnených a zavádzajúcich informácií nevhodným spôsobom,na ktorý
bol písomne upozornený, stratil dôveru poslancov obecného zastupiteľstva, nakoľko jeho činnosti
neboli vykonávané v záujme a na prospech obce Hronec. Zástupca starostu p. Igor Nemky predložil
poslancom návrh na odvolanie Ing. Jána Peniaka z funkcie hlavného kontrolóra obce Hronec.

Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo:
odvoláva
ing. Jána Peniaka z funkcie hlavného kontrolóra v zmysle § 18 a, odst.9 písm. a/ a c/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0

proti: 0

bod e/ Žiadosť o odpredaj nehnuteľností- p. Peter Holubek, Jilemnického 478, Hronec
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec na svojom zasadnutí, konanom dňa 7.10.2014 Uznesením
č. 29/2014 schválilo zverejnenie zámeru na odpredaj obecného majetku – rodinného domu s.č. 476
a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom
parc.č.135/1,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161, 162,163,164,165,166 v k.ú. obce
Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe znaleckého posudku č.69/2014 pre
žiadateľa – p.Peter Holubek, trvalo bytom Hronec,Jilemnického ul.č. 478
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že rodinný dom s.č. 476, ktorý je vo vlastníctve obce
Hronec je schátralý, v zlom technickom stave. Obec Hronec nemá finančné prostriedky na jeho
rekonštrukciu. Kupujúci si rodinný dom opraví na vlastné náklady a vyrieši tak svoju bytovú otázku,
nakoľko v súčasnosti žije v prenajatom rodinnom dome.

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
a žiadateľ p.Peter Holubek, bytom Hronec, Jilemnického 478 prejavil o ich kúpu záujem.

Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje
odpredaj obecného majetku – rodinného domu s.č. 476 a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom
parc.č.135/1,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161, 162,163,164,165,166 v k.ú. obce
Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe znaleckého posudku č.69/2014 pre
žiadateľa – p.Peter Holubek, trvalo bytom Hronec,Jilemnického ul.č. 478
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že rodinný dom s.č. 476, ktorý je vo vlastníctve obce
Hronec je schátralý, v zlom technickom stave. Obec Hronec nemá finančné prostriedky na jeho
rekonštrukciu. Kupujúci si rodinný dom opraví na vlastné náklady a vyrieši tak svoju bytovú otázku,
nakoľko v súčasnosti žije v prenajatom rodinnom dome.

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
a žiadateľ p.Peter Holubek, bytom Hronec, Jilemnického 478 prejavil o ich kúpu záujem.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 7
Interpelácie poslancov
Do termínu konania riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené
žiadne interpelácie.
K bodu č. 8
Diskusia
Ing. Peniak - v stanovenom termíne som predložil návrh plánu kontrolnej činnosti a Správu o
vykonávaní kontrolnej činnosti za rok 2014.
O povinnosti podať majetkové priznanie som nevedel, ostatné dôvody uvádzané v návrhu na
odvolanie považujem za subjektívny názor poslancov Obecného zastupiteľstva, ale ich rozhodnutie
akceptujem.

K bodu č. 9
Návrh na uznesenie
Starosta obce p. Nemky vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Peťka na predloženie návrhu
uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh uznesení z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného 4.12.2014

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda , Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita
Morová, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Ing. Peter Peťko,
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lívia Petrovská
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Lenka Králiková
overovateľka

