Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 27.10.2016
________________________________________________________________________________
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 8.
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. Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Hronec k 31.12.2015
4. Rôzne
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. 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
Mgr.Viera Chudíková

Určenie overovateľov zápisnice – p.Lívia Petrovská
p.Ľubica Hadarová

Uznesenie č.30/2016
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:
zapisovateľa:
Hlasovanie:

p.Lívia Petrovská
p.Ľubica Hadarová
Mgr.Jaroslava Gromusová

za: Ing. Vladimír Brieda, Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

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

proti: 0

K bodu č. 3
Správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Hronec k 31.12.2015
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

31.12.2015 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 31.12.2015, 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. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo:
I ./b e r i e n a v e d o m i e
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2015 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona čl 540/2007 Z.z. §23 odsek5
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír BriedaĽubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

II./ b e r i e n a v e d o m i e
konsolidovanú výročnú správu obce Hronec za rok 2015
Hlasovanie:
za: Ing.Vladimír Brieda, Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Rôzne
4/a – Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová
Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová požiadali dňa 6.5.2016 o dokúpenie pozemku
parc.č. 455/3 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria. Obecné zastupiteľstvo obce Hronec,
Uznesením č. 23/2016 zo dňa 31.5.2016 skonštatovalo, že ide o malú časť pozemku, ktorú
dlhodobo žiadatelia v dobrej viere užívajú. Tento pozemok určený na odpredaj je obcou
nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Uvedený pozemok nie je významne využívaný
pre potreby obce, čo sa považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 8 písm e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/3 o výmere 20 m2. Kúpna
cena bola stanovená na 3,85 €/m2

Uznesenie č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. 455/3 v k.ú. obce Hronec o výmere 20 m2, druh zastavané plochy a
nádvoria, zapísané na LV č. 619 do vlastníctva Ing. Pavla Valenta a manželky Ľubici Valentovej,
trvalo bytom Valaská, Chalupkova 468/28 za sumu 77 €
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová
Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová požiadali dňa 6.5.2016 o dokúpenie pozemku
parc.č. 455/4 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria. Obecné zastupiteľstvo obce Hronec,
Uznesením č. 23/2016 zo dňa 31.5.2016 skonštatovalo, že ide o malú časť pozemku, ktorú
dlhodobo žiadatelia v dobrej viere užívajú. Tento pozemok určený na odpredaj je obcou
nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Uvedený pozemok nie je významne využívaný
pre potreby obce, čo sa považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 8 písm e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/4 o výmere 19 m2. Kúpna
cena bola stanovená na 3,85 €/m2
Uznesenie č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. 455/4 v k.ú. obce Hronec o výmere 19 m2, druh zastavané plochy a
nádvoria, zapísané na LV č. 619 do vlastníctva Ing. Pavla Valenta a manželky Ľubici Valentovej,
trvalo bytom Valaská, Chalupkova 468/28 za sumu 73,15 €
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

Žiadosť o odpredaj pozemku – Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová
Ing. Pavel Valent a manželka Ľubica Valentová požiadali dňa 6.5.2016 o dokúpenie pozemku
parc.č. 455/1o výmere 120 m2, zastavané plochy a nádvoria. Obecné zastupiteľstvo obce Hronec,
Uznesením č. 22/2016 zo dňa 31.5.2016 skonštatovalo, že ide o malú časť pozemku, ktorú
dlhodobo žiadatelia v dobrej viere užívajú. Tento pozemok určený na odpredaj je obcou
nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Uvedený pozemok nie je významne využívaný
pre potreby obce, čo sa považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 8 písm e)

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku KN-C 455/1 o výmere 120 m2. Kúpna
cena bola stanovená na 3,85 €/m2
Uznesenie č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. 455/1 v k.ú. obce Hronec o výmere 120 m2, druh zastavané plochy a
nádvoria, zapísané na LV č. 619 do vlastníctva Ing. Pavla Valenta a manželky Ľubici Valentovej,
trvalo bytom Valaská, Chalupkova 468/28 za sumu 462€
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

4/b – Žiadosť o odpredaj pozemku – p.Viliam Majer, Brodzany
Pán Viliam Majer požiadal dňa 1.8.2016 o odkúpenie pozemku parc.č. 229/2 o výmere 120 m2 –
zastavané plochy a nádvoria. 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 sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v
súlade s § 9 ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 35/2016
I. b e r i e n a v e d o m i e.
a/ žiadosť p.Viliama Majera, bytom Brodzany 288 o odpredaj pozemku KN -C č. 229/2 o výmere
122 m2

II. k o n š t a t u j e
že ide o časť pozemku, ktorú dlhodobo v dobrej viere žiadateľ užíva. 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 sa 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 pozemku KN-C 229/2 o výmere 120 m 2 a stanovuje kúpnu
cenu na 3,85 €/m2.Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj pozemku

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

4/c – Žiadosť o prenájom pozemku – p. Martin Gildein, Jilemnického 466, Hronec
Pán Martin Gildein požiadal dňa 30.9.2016 o prenájom časti pozemku parc.č. KN-C1515 v k.ú.
obce Hronec za účelom výstavby prístrešku pre osobné auto. Vo svojej žiadosti sa zaväzuje, že bude
na predmetnom pozemku udržiavať poriadok a čistotu.
Uznesenie č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo:
I. b e r i e n a v e d o m i e.
a/ žiadosť p. Martina Gildeina, Jilemnického 466 o prenájom časti pozemku KN-C1515

II. k o n š t a t u j e
že pozemok určený na prenájom je obcou nevyužívaný. Dôvodom osobitného zreteľa je , že
uvedený pozemok je dlhodobo neudržiavaný, zarastený , nájomca sa zaväzuje, že prenajatú časť
pozemku bude udržiavať a obhospodarovať. Dotknutá časť pozemku nie je významne využívaná
pre potreby obce čo sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa a v súlade s § 9a ods. 9
písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
III. s ú h l a s í
so zverejnením zámeru na prenájom časti pozemku KN-C 1515. Nájomné je stanovené na výšku
0,033 €/m2. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na prenájom pozemku v
zákonom stanovenej lehote.

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

4/d - Hronec – splašková kanalizácia a ČOV – splnenie záväzku vyplývajúceho z dohody o
uznaní záväzku
Obec Hronec uzatvorila so zhotoviteľom firmou ROVEST s.r.o. Banská Bystrica zmluvu o dielo č.

43/2011 zo dňa 27.6.2011 predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vypracovať a odovzdať
objednávateľovi (obci) projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie v rozsahu
realizačnej dokumentácie, inžinierskogeologický prieskum a inžiniersku činnosť pre stavbu Hronec
-splašková kanalizácia a ČOV. Obec uhradila všetky záväzky v zmysle uvedenej zmluvy okrem
sumy 30 816 €, ktorá je podľa článku VI odst.2 splatná po začatí stavebných prác. Nakoľko do
dnešného dňa nebola uzatvorená zmluva medzi investorom a realizátorom stavby t.j. stavebné práce
neboli začaté nie je možné splniť záväzok obce vyplývajúci z predmetnej zmluvy.
Uznesenie č. 37/2016
I. b e r i e n a v e d o m i e.
informáciu o splnení záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy o dielo č. 43/2011 zo dňa 27.6.2011
uzatvorenej medzi obcou Hronec a firmou ROVEST s.r.o. Banská Bystrica

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

4/e – informácia – rekonštrukcia motorovej striekačky
starosta obce informoval prítomných poslancov o nutnosti generálnej opravy motorovej striekačky.
Cenová ponuka bude obci doručená

4/f - informácia - „Mikulášska nádielka pre malých aj veľkých“- 3.12.2016 sa bude na Námestí
6.marca v obci Hronec konať tradičné podujatie.

K bodu č.5
Interpelácie poslancov – do termínu zasadnutia neboli doručené zo strany poslancov žiadne
interpelácie

K bodu č. 6
Diskusia
p. Petrovská - je reálne, že do konca tohto volebného obdobia bude realizovaná úprava Námestia?
Odpoveď starostu – úpravu Námestia nie je možné v súčasnej dobe realizovať, nakoľko aj týmto
priestranstvom bude budovaná kanalizácia.

K bodu č. 7
Návrh na Uznesenie
Starosta obce p. Bohuslav Nemky vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Briedu na predloženie
návrhu na Uznesenie

Predložený návrh bol jednomyseľne schválený

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Rudolf
Kvietok, Mgr. Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská,
zdržal sa: 0

proti: 0

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Lívia Petrovská
overovateľka

zapísala : Mgr. Jaroslava Gromusová

Ľubica Hadarová
overovateľka

