Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 8.12.2017
________________________________________________________________________________
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. Úprava rozpočtu obce Hronec – rozpočtové opatrenie č. 2/2017
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Hronec na roky 2018-2020
6. Návrh rozpočtu obce Hronec na roky 2018-2020
7. Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
8. Návrh VZN č. 3/2017 o financovaní materskej školy so sídlom na území obe Hronec
9. Návrh VZN č. 4/2017 o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce
Hronec
10. Upozornenie prokurátora – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh Dodatku č.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec
č. 3/2014 a č.7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
12. Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia
16.Návrh na uznesenie
17. 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 –

Mgr.Peter Morong
p.Soňa Trniková

Určenie overovateľov zápisnice – Mgr. Viera Chudíková
p.Ľubica Hadarová

Uznesenie č.33/2017
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:
zapisovateľa:
Hlasovanie:

Mgr.Viera Chudíková
p.Ľubica Hadarová
Mgr.Jaroslava Gromusová

za: Ing. Vladimír Brieda, Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
ing.Vladimír Brieda
členovia:
Mgr.Peter Morong
p.Soňa Trniková
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,Eva Jendrálová , 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, Mgr. Viera Chudíková,Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 3
Úprava rozpočtu obce Hronec- rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Starosta obce predložil prítomným návrh na úpravu rozpočtu obce Hronec, ktorý bol spracovaný
podľa skutočných príjmov a výdavkov. Rozpočtovým opatrením č.2/2017 dochádza k úprave
bežných aj kapitálových prímov, rovnako tiež k úprave bežných a kapitálových výdavkov.
Dôvodová správa k Návrhu na úpravu rozpočtu obce Hronec tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.34/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír BriedaĽubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018
V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť raz za 6 mesiacov na schválenie
obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Predložený materiál nemá dopad na
rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce. Hlavná kontrolórka p. Eva
Ľuptovčiaková doručila návrh plánu kontrolnej činnosti poslancom obecného zastupiteľstva
v zákonom stanovenej lehote
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2018

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Hronec na roky 2018-2020
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Evu Ľuptovčiakovú na predloženie stanoviska k Návrhu rozpočtu
obce Hronec na roky 2018-2020. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že návrh rozpočtu obce bol spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci

spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v
súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na
základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2018 a na roky 2019-2020.

K bodu č. 6
Návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2018 a na roky 2019-2020
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu obce Hronec na rok 2018. Návrh
rozpočtu bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy na úradnej tabuli obce ako aj na webovom
sídle www.hronecobec.sk

Uznesenie č. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo:
b e r i e n a v e d o m i e:
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Hronec na roky
s ch v a ľ u j e
rozpočet obce na rok 2018
b e r i e n a v e d o m i e.
Návrh viacročného rozpočtu na roky 2019-2020
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb.
Starosta obce predložil prítomným poslancom Dôvodovú správu k návrhu VZN. Navrhované VZN
komplexne rieši problematiku elektronickej komunikácie v obci Hronec.
Uznesenie č. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o financovaní materskej školy so sídlom na
území obce Hronec.
Starosta obce predložil prítomným poslancom Dôvodovú správu k návrhu VZN. Pre výpočet dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec na rok 2018 boli použité
predpokladané bežné výdavky na osobné náklady a predpokladané prevádzkové náklady MŠ

Uznesenie č. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o financovaní Materskej školy so sídlom na
území obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o poskytovaní jednorazových finančných
výpomoci z rozpočtu obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu k návrhu VZN. Predmetný návrh VZN
upravuje v písomnej forme poskytovanie jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce
Hronec obyvateľom trvalo bývajúcim v obci Hronec, ktorí ku dňu 1.1. príslušného kalendárneho
roku dosiahli vek 65 rokov a držiteľom preukazu ŤZP a za predpokladu, že má obec na tento účel v
rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
Uznesenie č. 39/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o poskytovaní jednorazových finančných
výpomoci z rozpočtu obce Hronec

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 10
Upozornenie prokurátora – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obecnému zastupiteľstvu bolo dňa 23.10.2017 doručené upozornenie prokurátora podľa § 28 odst.1
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušovanie zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ku ktorému došlo prijatím VZN č. 3/2014 v znení VZN č. 7/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo doručené upozornenie.

Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na

vedomie

Upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súvislosti s prijatím VZN č. 3/2014
v znení VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyhovuje
Upozorneniu prokurátora na porušenie zákona č. 582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súvislosti s prijatím VZN č. 3/2014
v znení VZN č. 7/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 11
Návrh Dodatku č.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Hronec č. 3/2014 a č.7/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta obec predložil prítomným Dôvodovú správu k návrhu dodatku, v ktorom sú upravené
niektoré ustanovenia VZN č. 3/2014 a 7/2015 podľa platnej legislatívy na základe upozornenia
prokurátora.

Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Návrh dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 a 7/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 12
Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu. Predmetom dodatku č. 2 je úprava ustanovení
VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Novelou zákona č.
90/2017 vyplýva pre obec povinnosť zabezpečiť zber odpadových pneumatík.

Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Návrh dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 13
a/ Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky k 31.12.2016 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §23 odsek 5
V zmysle § 16 ods. (3) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Obec Hronec si splnila svoju povinnosť 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, ktorá je predmetom tohto bodu rokovania obecného
zastupiteľstva. Nezávislý audítor v správe audítora o výsledku overenia účtovnej závierky konštatuje,
že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hronec k 31.12.2016 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 31.12.2016, 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 sú všetkých
významných skutočnostiach v súlade s účtovnou závierkou .
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2016 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 , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

b/ Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc.č. 1512 v k.ú. obce Hronec – p.Rastislav Šrobár ,
Strážovská 2, 977 44 Banská Bystrica

Obecné zastupiteľstvo obce Hronec na základe žiadosti p.Rastislava Šrobára, bytom Banská
Bystrica, Strážovská 2, schválilo zverejnenie zámeru na odpredaj časť pozemku vo vlastníctve
obce Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9 ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí. Jedná sa o časť pozemku parc.č. 1512, zastavané plochy a nádvoria .
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
Pán Rastislav Šrobár v žiadosti uvádza, že sa jedná o pozemok, ktorý bezprostredne susedí
s pozemkom v jeho vlastníctve. V najbližšom období plánuje realizovať rekonštrukciu elektrického
rozvodu v nehnuteľnosti- rod. dom Jilemnického ul.č. 405 a časť pozemku o odpredaj ktorého má
záujem bude slúžiť na vybudovanie novej elektrickej prípojky.
Uznesenie č. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Odpredaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a) ods.8 písm.e) zákona č.
138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom obce Hronec týkajúci sa časti pozemku parc. č. 1512 o výmere 27 m2-zastavané plochy
a nádvoria pre kupujúceho –Rastislav Šrobár, Strážovská 2, Banská Bystrica. Cena za m2
odpredávaného pozemku je 3,85 €.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

c/ Žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. 1514/3- Jozef Ferko a manželka Alena, Jilemnického
421, Hronec

Obci bola doručená žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. 1514/3, ktorý bol odčlenený geometrickým
plánom. Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu
žiadateľov, tento pozemok je pre obec nevyužiteľný, preto starosta obce navrhol poslancom schváliť
zverejnenie zámeru odpredať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
zverejnenie zámeru obec Hronec odpredať pozemok parc.č 1514/3, zastavané plochy a nádvoria
v k.ú. obce Hronec, odčleneného geometrickým plánom č. 36639729-382/2017 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre žiadateľov – Jozef Ferko a manželka Alena, trvalo bytom Hronec,
Jilemnického 421.Osobitný zreteľ je odôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok slúži ako
prístupová cesta k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov. Tento pozemok nie je využívaný pre
potreby obce Hronec.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

d/ Návrh na úpravu platu starostu obce Hronec
Zástupca starostu p. Igor Nemky predložil prítomným poslancom návrh na úpravu – zvýšenie
minimálneho platu o 50 %. Plat starostu nebol upravovaný od roku 2015. V obci sa realizujú
významné investičné akcie, ktoré prispievajú k zlepšovaniu života v obci, rovnako pod vedením
starostu obce sú organizované všetky tradičné kultúrne akcie.

Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.12.2017 zvýšenie minimálneho
( základného) platu starostu obce Hronec o 50%
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

e/ Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Hronec
Starosta obce predložil prítomný poslancom dôvodovú správu k návrhu na schválenie odmeny
hlavnej kontrolórke obce Hronec vo výške 10%

Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
p. Eve Ľuptovčiakovej, hlavnej kontrolórke obce Hronec, v zmysle §18c ods.5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v zmení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie pracovných
činnosti v roku 2017 odmenu vo výške 10 % mesačného platu za obdobie 11 kalendárnych
mesiacov január až november 2017, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

f/ Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Hronec – ing. Dušan Gonda, prech.pobyt Hronec,
Švermova 13

Ing. Dušan Gonda doručil na Obecný úrad v Hronci žiadosť o zmenu Územného plánu obce
Hronec. Zmena sa týka pozemku parc.č. 312/1, zapísaného na LV č. 709, z dôvodu plánovanej
výstavby rodinného domu na predmetnej parcele. V schválenom Územnom pláne obce Hronec je
táto parcela vedená ako priemyselné plochy, kde nie je možné povoliť a realizovať individuálnu
bytovú výstavbu. Žiadateľ si je vedomý, že bude hradiť všetky náklady súvisiace s obstaraním
zmeny územného plánu
Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Hronec – zámer žiadateľa ing. Dušan Gonda, prech.bytom
Hronec, Švermova 13 – výstavba rodinného domu na pozemku parc.č.312/1, zapísaného na LV č.
709, s podmienkou, že všetky náklady spojené so zmenou Územného plánu bude hradiť žiadateľ
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

g/ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hronec – Speleoklub – p. Milan Štéc, Mlynská
312, 976 45 Hronec

Pán Milan Štéc doručil žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu múzea v prírode – hutníckeho
skanzenu v lokalite Skalka Nový závod Železiarne Podbrezová v k.ú obce Valaská. Súčasťou
skanzenu je sústava náučných panelov zameraných na hutnícke prevádzky hrončianskeho
železiarskeho komplexu. Náučný panel bude vyrobený aj pre obec Hronec

Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e:
poskytnutie dotácie vo výške 1500 €pre žiadateľa Speleoklub –p.Milan Štéc, Mlynská 312, 976 45
Hronec na čiastočnú úhradu nákladov na realizáciu akcie –„Hutnícky skanzen-Valaská“

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.
Peter Morong, Igor Nemky, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav Nemky
starosta obce

Mgr Viera Chudíková

Ľubica Hadarová

overovateľka

overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

