Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 4.9.2012

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 5
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. Správa o hospodárení a plnení rozpočtu obce Hronec za I.polrok 2012
Monitorovacia správa obce Hronec k 30.6.2012
4. R ô z n e
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Z á v e r
Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.

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

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda – p.Edita Morová
Členovia – p. Eva Jendrálová
p.Lenka Králiková

Určenie overovateľov zápisnice – p.Rudolf Kvietok
p.Igor Nemky

Uznesenie č. 9/2012
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/ Bc.Jaroslavu Gromusovú, vedúcu Obecného úradu v Hronci, za zapisovateľku
b/ za overovateľov zápisnice: p. Rudolf Kvietok , p. Igor Nemky
v o l í:
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda – p.Edita Morová
Členovia – p. Eva Jendrálová, p.Lenka Králiková
Hlasovanie:
za: Eva Jendrálová,Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky,
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Správa o hospodárení a plnení rozpočtu obce Hronec za I.polrok 2012
Monitorovacia správa obce Hronec k 30.6.2012
Správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce Hronec za I. polrok 2012 predložila prítomným
p.Mariana Boboková, hlavná kontrolórka obce

Uznesenie č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
Správu o hospodárení a plnení rozpočtu obce Hronec za I. polrok 2012
Hlasovanie:
za: Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky
zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
schvaľuje
Monitorovaciu správu obce Hronec k 30.6.2012

Hlasovanie:
za: Eva Jendrálová,Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 5
Rôzne
a/ Výzva na ochranu pred požiarmi - preventivár Obecného hasičského zboru obce Hronec p.
Igor Nemky oboznámil prítomných s výzvou OR Ha ZZ Brezno na ochranu životného prostredia
pred požiarmi. V zmysle ustanovení zákona č. 314/2011 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne upozorňuje občanov na
reálne nebezpečenstvo vzniku požiaru z dôvodov nerešpektovania protipožiarnych predpisov.

P.Nrmky poukázal na najčastejšiu možnú príčinu vzniku požiaru, ktorou je vypaľovanie trávy a
suchých porastov, zakladanie ohňa v prírode, nerešpektovanie zákazu fajčenia , manipulácia s
ohňom zo strany detí ale aj prípady úmyselného podpaľačstva.

Odporučil spracovať reláciu do miestneho rozhlasu, ktorou by boli obyvatelia našej obce
upozornení na uvedené riziká vzniku požiaru a vyzvaní na dodržiavanie predpisov o požiarnej
ochrane.

B/ hudobný festival Chvatimech - starosta obce p. Bohuslav Nemky informoval prítomných o
reakciách na konanie hudobného festivalu na Chvatimechu.
Zo strany obce boli vykonané všetky možné opatrenia aby konaním tohto festivalu neboli rušení
naši obyvatelia. Po obci sa objavovali anonymné obvinenia z nesprávneho prístupu k povoleniu
tohto podujatia. Starosta obce p.Nemky informoval prítomných o možnostiach obce pri vydávaní
stanoviska k verejným podujatiam zmysle platnej legislatívy

C/ Informácia - potravinová pomoc
Predsedníčke RZMO-HsRu bolo doručené vyjadrenie Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka k programu potravinovej pomoci. Podľa uvedeného
vyjadrenia distribúciu potravín mali zabezpečovať najodkázanejším osobám charitatívne
organizácie nie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

D/ Register obnovenej evidencie pozemkov - starosta obce p. Bohuslav Nemky informoval
prítomných o prvom zasadnutí komisie ROEP pre k.ú. Obce Hronec, konanom dňa 23.8.2012.
Ing.Koprajdová -zástupkyňa Správy katastra Brezno vysvetlila prítomným postup pri tvorbe
registra, činnosť komisie, postup pri zasadnutiach komisie, konanie o námietkach ako aj iné
ustanovenia zákona NR SR č. 18/1995.
Proces realizácie ROEP bude zdĺhavý a nie jednoduchý, ukončenie je plánované v roku 2012

E/ Riešenie sťažností na prevádzku expedičného skladu podniku LESY SR š.p. Na obecnom úrade boli podané ústne sťažnosti na prevádzku expedičného skladu – UHLISKO.
Podľa vyjadrenia riaditeľa podniku LESY SR š.p. OLZ Čierny Balog RNDr. Moronga v najbližšom
období je plánovaná rozsiahla rekonštrukcia tejto prevádzky, čím by sa mali odstrániť nedostatky,
na ktoré upozorňujú obyvatelia dotknutej lokality.

F/ Riešenie zvozu tuhého komunálneho odpadu z obce, problém s túlavými psami - v
poslednom období sa v našej obci výrazne zhoršuje situácia s komunálnym odpadom. Po každom
víkende pri všetkých zberných nádobách bol rozhádzaný komunálny odpad . Tento problém vzniká
najmä tým, že nedisciplinovaní majitelia nechajú svojich psov voľne behať po verejných
priestranstvách a tieto potom roztrhajú vrecia s komunálnym odpadom.
Už tretí mesiac monitorujeme množstvo odvezených zberných nádob z našej obce, nakoľko náklady
na zvoz komunálneho odpadu výrazne zaťažujú rozpočet.

G/ Informácia – protipovodňové opatrenia - Investor Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
OZ Banská Bystrica plánuje na základe Stavebného povolenia vydaného Obvodným úradom
životného prostredia v Brezne, úsek štátnej vodnej správy realizovať v k.ú. Obce Hronec stavbu „Hronec – protipovodňové opatrenia na toku Čierny Hron, r.km. 1,382-1,692. Jedná sa výstavbu
pravostranného nábrežného múru v celkovej dĺžke 260 m z betónových prefabrikátov a ľavostranne
z vybudovania zvýšeného obrubníka pozdĺž účelovej komunikácie

H/ Informácia – investičné akcie podniku ZLH plus a.s. Hronec na zlepšenie životného
prostredia - starosta obce informoval prítomných o realizovaných na zlepšenie životného
prostredia v rokoch 2010-2011

I/ Prevod vlastníctva cesty III/06653 Hronec – Čierny Balog - Na pracovnom stretnutí ,
konanom dňa 12.6.2012 bol predložený návrh ne prevod vlastníctva cesty III/06653 Hronec- Čierny
Balog. Na uvedenom stretnutí zástupca BBRSC Banská Bystrica navrhol aby začiatok vyradeného
úseku bol v obci Hronec v km 3,00 a jeho ukončenie v obci Čierny Balog v km 11,154

Uznesenie č. 12/2012
Obecné zastupiteľstvo v Hronci:
b e r i e n a v e d o m i e:
a/ Výzva na ochranu pred požiarmi
b/ informáciu o situácii po konaní hudobného festivalu na Chvatimechu
c/ informáciu – vyjadrenie ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka k potravinovej pomoci
d/ informáciu – Register obnovenej evidencie pozemkov
e/ informáciu o riešení sťažností na expedičný sklad – „Uhlisko“
f/ informáciu o riešení zvozu komunálneho odpadu z obce a o riešení problému s túlavými psami.
g/ informáciu o realizácii protipovodňových opatrení na Hronskej ulici

h/ informáciu i investičných akciách spol. ZLH plus a.s. Hronec realizovaných na zlepšenie
životného prostredia
i/ informáciu – návrh na prevod vlastníctva cesty III/06653 Hronec – Čierny Balog
Hlasovanie:
za: Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky
zdržal sa: 0 proti: 0
Uznesenie č. 13/2012
nesúhlasí:
s prevodom úseku cesty III/06653 od km 3,00 do vlastníctva obce Hronec
Hlasovanie:
za: Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky
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. Trnik – v lokalite „Kamenistá“ a „Pod Bujackou“ je veľké množstvo odpadu naplaveného
z Čierneho Balogu
-

nevysporiadané pozemky vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu – nie je možné aby
tieto pozemky vlastník aj spravoval

-

štátna cesta je využívaná na prejazd ťažkých motorových vozidiel , ktoré zvážajú drevo nie na
expedičný sklad v Hronci, ale pokračujú s nákladom mimo obec Hronec

aká je situácia s investorom na Hlobišove?
Vyjadrenie starostu obce p. Bohuslava Nemkyho:

•

problém s odpadom v uvedenej lokalite je nám známy, nie raz sme tieto miesta čistili

•

podľa vyjadrenia kompetentných zástupcov správy katastra a Slovenského pozemkového
fondu v súčasnej dobe nie je žiadne možné riešenie na vysporiadanie týchto pozemkov

•

Investor - V+V Stavinvest Banská Bystrica žiadal obec o povolenie na výrub stromov
v dotknutej lokalite. Celkovo sa jedná o 1 260 ks stromov. V realizácii zámeru – výstavba
rekreačnej zóny plánuje pokračovať.

p. Igor Nemky – navrhuje aby prostredníctvom ZMOS-u boli žiadaní poslanci SMER o riešenie
situácie s nevysporiadanými pozemkami.
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: Eva Jendrálová, Lenka Králiková, Rudolf Kvietok, Edita Morová, Igor Nemky
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: Bc. Jaroslava Gromusová

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Rudolf Kvietok

Igor Nemky

overovateľ

overovateľ

V Hronci, 4.9.2012

