Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 5.6.2012

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny

K bodu č.1 : Otvorenie
Prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku 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
2.Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa, voľba
návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontorlórky na II. polrok 2012
4.Informácia o stave spracovania projektovej dokumentácie na splaškovú kanalizáciu a
čističku odpadových vôd
5.Rôzne
6.Interpelácie poslancov
7.Diskusia
8.Návrh na uznesenie
9.Záver

Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.

Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Určenie zapisovateľky - za zapisovateľku bola určená p. Jaroslava Gromusová

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda – Edita Morová
Členovia – Igor Nemky, Lívia Petrovská
Návrh na zloženie návrhovej komisie bol jednomyseľne schválený

Určenie overovateľov zápisnice – Rudolf Kvietok, Eva Jendrálová

Uznesenie č.5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
s c h v a ľ u j e:
predložený návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
u r č u je:
a/ Jaroslavu Gromusovú, vedúcu Obecného úradu v Hronci, za zapisovateľku
b/ za overovateľov zápisnice: Rudolf Kvietok, Eva Jendrálová
v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda – Edita Morová
Členovia – Igor Nemky, Lívia Petrovská,
Hlasovanie:
za: ing. Vladimír Brieda, Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 3
Návrh plánu kontorlnej činnosti hlavnej kontorlórky na II. polrok 2012
Hlavná kontrolórka p.Mariana Boboková predložila prítomým poslancom plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2012
Uznesenie č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci
Schvaľuje
Plán kontorlnej činnosti hlavnej knontorlórky na II. polrok 2012
Hlasovanie:
za: ing. Vladimír Brieda, Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Informácia o stave spracovania projektovej dokumentácie na splaškovú kanalizáciu a čističku
odpadových vôd
Starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov o stave v spracovaní projektovej
dokumentácie na splaškovú kanalizáciu a ČOV. Príprava podkladov pre spracovanie právoplatnej
dokumentácie je náročná, v súčasnej dobe je vydané územné rozhodnutie, pokračujú práce na
spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Bolo potrebné zabezpečiť inžiniersko geologický prieskum a inžiniersku činnosť. Prebehli jednania
vo veci vysporiadania pozemkov pod stavbu ČOV s podnikom Lesy SR š.p. a s oprávnenými
dedičmi po rodine Bendíkovej.
Proces získania pozemkov do vlastníctva obce najmä od podniku Lesy SR š.p. je náročný, nakoľko
majú svoje metodické pokyny.

K bodu č. 5
Rôzne
A/ informácia – riešenie ochrany majetku a bezpečnosti občanov v spolupráci so spoločnosťou
BLACK PATROL Brezno
V príprave je bezpečnostný projekt, ktorým by sa v našej obci výrazne znížilo riziko ohrozenia
zdravia a poškodenia majetku obyvateľov.
V prvej fáze zabezpečenia by bola riešená budova obecného úradu a zabezpečené by boli pravidelné
fyzické kontroly verejných priestranstiev – miestny cintorín, športový areál, námestie.
Vandalizmus v obci sa neustále vyskytuje, naposledy bola poškodená studnička v cintoríne,
v súčasnej dobe je už prívod vody v cintoríne v prevádzke.
V uplynulých dňoch po obci obťažoval obyvateľov Jozef Adamovič, ktorý pravidelne kradol,
podľa informácie príslušníkov polície je už zadržaný.
B/ informácia – zásahy DHZ v obci v roku 2012 – vypukli dva rozsiahle požiare, na likvidácii
ktorých sa aktívne naši hasiči zúčastnili
-

informácia – o zorganizovaní súťaže požiarnych družstiev – “Memoriál Júliusa Pauloviča”

-

účasť mladých hasičov “ Hra Plameň “ – vynikajúce umiestnenie-2.miesto

-

Dlho trvajúcim problémom našich hasičov je zastaralá technika, listom sme oslovili ministra
vnútra o poskytnutie motorovej striekačky z prebytočných zásob. V prípade, že naša žiadosť
nebude kladne vybavená, obec bude nútená vyčleniť finančné prostirekdy z vlastného rozpočtu.

C/ informácia – okresná prehliadka speváckych skupín seniorov okresu Brezno– 9.6.2012
-

pripravované akcie – Jánsky guľáš, Palacinkový Annabál, oslavy SNP

D/ informácia – zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu jestvujúceho systému
vykurovania v priestoroch obecného úradu.
E/ správa komisie pre ochranu verejného záujmu – predložil predseda komisie p.Rudolf Kvietok ,
správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci
berie na vedomie
správu komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá preverila „Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za rok
2011.
Komisia konštatovala, že starosta si splnil svoju povinnosť a preukázal spôsobom
ustanoveným zákonom svoje majetkové pomery. Starosta nevykonával funkcie,
zamestnania ani činnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 357/2004 Z.z.
Hlasovanie:
za: ing. Vladimír Brieda, Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská,

zdržal sa: 0

proti: 0

F/ žiadosť o odkúpenie pozemku – žiadatelia Richard Knajbel a Štefánia Stročinská
Uznesenie č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci
Schvaľuje
z dôvodu osobného zreteľa odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Hronec a to pozemku
KN-C, pracelné číslo 1524, o výmere 49 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria
vedeného na liste vlastníctva 619 pre žiadateľov:
Richard Knajbel, trvalo bytom Hronec, Jilemnického 447 a Štefánia Stročinská, trvalo bytom
Podbrezová, Štiavnička 212/51 za kúpnu cenu pre každého z kupujúcich 93,59 €

Hlasovanie:
za: ing. Vladimír Brieda, Ivan Gromus, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor
Nemky, Lívia Petrovská,

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 6 – interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli doručené žiadne interpelácie poslancov
K bodu č. 7 – diskusia
p.Dezider Gromus – podal informáciu o výskyte vzácnej rastliny astra, avšak vyskytuje sa aj
parazitná rastlina, ktorú zničiť je veľmi náročné . Táto rastlina sa vyskytuje v blízkosti štátnej cesty
a ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.
-

Nebudú občania po vybudovaní ČOV platiť vyššie poplatky za vodu?

Vyjadrenie starostu – k vybudovanie ČOV a kanalizácie – v našej obci sú lokality, kde nie je
kanalizácia vôbec vybudovaná resp. je veľmi zastaralá. V súčasnej dobe je priskoro hovoriť o
platbách, ktoré budú hradiť obyvatelia, avšak v prípade, že bude ČOV vybudovaná určite budú
zvolané jednania s podnikom StVS a.s

p. Igor Nemky – obci bola daná výnimka na vypúšťanie odpadových vôd a z tohoto dôvodu projekt
nebol reišený. V sôčasnej dobe je výhodné, že sa realizujú práce na príprave projektovej
dokumnetácie , nakoľko na obce sú vyvíjané tlaky na budovanie kanalizácie a ČOV. V prípade, že
sa obci nepodarí získať finančné prostiredky na realizáciu, ako doklad bude platná projektová
dokumentácia a stavebné povolenie na realizáciu uvedenej stavby.
Ing. Vladimír Brieda - kanalizácia v obci nie je, v prípade že by obec neriešila kanalizáciu a ČOV
hrozia pokuty aj občanom. Na prevádzku je pripravených niekoľko modelov a určite bude vybraný
model najvýhodnejší pre obec.

p. Július Trnik - v akom stave je riešenie Námestia a poškodeného objektu po zbúraní bývalej
budovy obecného úradu
v návrhu bol zákon o prechode vlastníckych práv na pozemky vo vlastníctve pozemkového fondu
na obce
-

nie je možné orezať lipy pod zvonicou?

-

Riešenie zmeny systému vykurovania v budove obecného úradu – v minulom volebnom období
bolo riešené vykurovanie drevoštiepkou , neuvažuje sa aj v súčasnosti s týmto druhom
vykurovania?

Vyjadrenie starostu obce – sú spracované ponuky na zmenu vykurovania, obec túto situáciu rieši
problémom je nedostatok finančných prostriedkov.

K bodu č.8 – Návrh na uznesenie
Predsedníčka návrhovej komisie p.Edita Morová predložila prítomným poslancom návrh uznesení
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec
Návrh uznesení z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva bol prijatý bez výhrad
Hlasovanie:
za: 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. 9 –záver
Starosta obce p.Bohuslav Nemky poďakoval prítomným poslancom, hlavnej kontrolórke
a občanom za účasť na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hronec

Zapísala: Jaroslava Gromusová

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Igor NEMKY

Eva JENDRÁLOVÁ

overovateľ

overovateľka

V Hronci, 5.6.2012

