Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 02.03.2017
________________________________________________________________________________
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 8
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
K bodu č.2:
Schválenie programu zasadnutia:
Starosta obce predložil prítomným poslancom uvedený návrh programu zasadnutia.
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, určenie zapisovateľa,
voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronec na obdobie 2016-2025
4. Správa hlavnej kontrolórky obce Hronec o kontrolnej činnosti za rok 2016
5. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hronec na rok 2017
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10. Záver

Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Určenie zapisovateľky - za zapisovateľku bola určená Mgr. Jaroslava Gromusová
Starosta obce predložil prítomným poslancom nasledovný návrh na zloženie návrhovej komisie
Predseda –

Mgr. Peter Morong

Členovia –

p .Rudolf Kvietok
p. .Eva Jendrálová

Určenie overovateľov zápisnice – p. Lívia Petrovská
p. Soňa Trniková

Uznesenie č. 1/2017

Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: p.Lívia Petrovská
p.Soňa Trniková

zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Mgr.Peter Morong
členovia: p.Rudolf Kvietok, p.Eva Jendrálová

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr.Peter
Morong,Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronec na obdobie 2016-2025
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Hronec na obdobie 2016-2025
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronec na rok 2016-2025(ďalej len PHSR) spolu
s územným plánom obce Hronec je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy
vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových
skupín a ďalších subjektov, v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektami na jej zabezpečenie. PHSR je výsledkom strategického plánovania. PHSR obsahuje
posúdenie súčasného stavu rozvoja obce a plán investičných zámerov a celkového rozvoja na ďalšie
obdobie.
Uznesenie č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronec na obdobie 2016-2025

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr.Peter
Morong,Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Správa hlavnej kontrolórky obce Hronec o kontrolnej činnosti za rok 2016 - starosta obce
p. Bohuslav Nemky vyzval hlavnú kontrolórku p. Evu Ľuptovčiakovú na predloženie správy
o kontrolnej činnosti za rok 2016.Uvedenú správu predkladá hlavná kontrolórka v zmysle § 18f,
ods.1 písm. e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecnému
zastupiteľstvu v Hronci. Kontrolná činnosť v roku 2016 bola vykonaná na základe


Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2016, ktorý bol schválený
uznesením č. 60/2015 zo dňa 3.12.2015



Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2016, ktorý bol schválený
uznesením č. 19/2016 zo dňa 31.5.2016.

Správa hlavnej kontrolórky je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky p. Evy Ľuptovčiakovej o kontrolnej činnosti za rok 2016

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č.5
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017
Z dôvodu skoordinovania pracovných povinností poslancov Obecného zastupiteľstva obce Hronec,
starostu obce a plynulej organizácie prípravy jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva
predložil starosta obce na vedomie návrh harmonogramu riadnych zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Hronec na rok 2017. Týmto rokovania podľa potreby predchádzajú zasadnutia
príslušných komisií. V zmysle § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však
raz za tri mesiace.

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hronci na rok 2017

02.03.2017 o 18,00 hod.
01.06.2017 o 18,00 hod.
05.09.2017 o 18,00 hod.
5.12.2017 o 18,00 hod.
Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Hronec na rok 2017

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 6
Rôzne
a/ žiadosť o odpredaj pozemku C-KN 234/1 – p.Milan Fillo, Krčulova 36, Brezno
Obci bola doručená žiadosť p. Milana Filla o odpredaj pozemku parc.č. C-KN 234/1. Predmetom
žiadosti bolo preklasifikovanie uvedeného pozemku z druhu zastavané plochy a nádvoria na trvale
trávnatý porast a odpredaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. O stanovisko sme požiadali JUDr.
Hollého, ktorý obci neodporúča vyhovieť žiadosti kladne v časti preklasifikovania pozemku
a odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Stanovisko JUDr. Hollého bolo p.Fillovi zaslané
doporučene
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo:
nesúhlasí
a/s preklasifikovaním pozemku parc.č. C-KN 234/1 na základe žiadosti p. Milana Filla, Krčulova
36, Brezno

b/ s odpredajom pozemku parc.č. C-KN 234/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa
p.Milana Filla, Krčulova 36, Brezno

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
b/ informácia – príprava osláv 660.výročia prvej písomnej zmienky o obci Hronec
V roku 2017 si obec Hronec pripomína 660.výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti
obec v spolupráci s komisiou kultúry a školstva plánuje zorganizovať celodenné oslavy
v športovom areály. Starosta informoval prítomných poslancov o ponuke skupiny MUFUZA. Táto
ponuka zahŕňa celodenný program rôznych žánrov – hudba, šport, hovorené slovo pre všetky
vekové kategórie. Pre porovnanie cien sme overovali finančné požiadavky známych spevákov resp.
hudobných skupín. Cenové ponuky za 60 min. max.90.min. vystúpenie sa pohybovali od 3 000 € do
4 500 €. Finančné podmienky so zástupcom MUFUZY budú dohodnuté na osobnom stretnutí
v mesiaci marec. Oslavy 660. výročia sú plánované na 26.augusta 2017.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo:
a/ b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o príprave osláv 660.výročia prvej písomnej zmienky o obci Hronec
b/ s ú h l a s í
so zabezpečením celodenného programu „Deň s Mufuzou“ na oslavy 660.výročia prvej písomnej
zmienky o obci Hronec

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

c/ návrh na zakúpenie garáže pre potreby obce – starosta obce predložil prítomným poslancom
návrh na zakúpenie garáže pre potreby obce, ktorá by slúžila na garážovanie všetkých motorových
vozidiel vo vlastníctve obce. Garáž by bola umiestnená vo dvore obecného úradu.

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
zakúpenie garáže pre potreby obce Hronec

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

d/ ponuka na vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
zakúpenie kompostérov - obci bola doručená ponuka na vypracovanie žiadosti na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na zakúpenie kompostérov. Cena za kompletné vypracovanie
žiadosti je 1 000 € bez DPH.
Výzva je určená predovšetkým pre obce a mestá, ktoré majú od 1.1.2017 povinnosť zabezpečiť na
svojom území nakladanie s bioodpadom. Jednou z možností je, aby si obyvatelia biologicky
rozložiteľný odpad kompostovali priamo vo svojich záhradách.
V rámci pripravovanej výzvy bude oprávnenou aktivitou nákup kompostérov pre domácnosti v
obci. Kompostéry bude povinnosť odovzdať bezodplatne občanom. Preto bude možné žiadať len o
toľko kompostérov, koľko je v obci evidovaných súpisných čísiel, resp. rodinných domov.
Samozrejme bude možnosť požiadať o väčšie kompostéry pre bytové jednotky. A tiež je možnosť si
zabezpečiť väčšie kompostéry s umiestnením na miestach, kde sa pravidelne hromadí väčšie
množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú napr. futbalové ihriská, parky a cintoríny.
Konkrétne typy s technickou špecifikáciou kompostérov stanoví výzva, ale čo sa objemu týka,
bude možné žiadať o kompostéry s kapacitou 400 l, 600 l, 800 l, 1000 l, 1200 l.

Tento projektový zámer musí byť v súlade s aktuálne platným Všeobecne záväzným nariadením
obce o nakladaní s odpadmi. Súčasťou ponuky je zároveň aj vedenie procesu verejného
obstarávania na nákup kompostérov prostredníctvom EKS.
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
ponuku spol. ISA projekta, s. r. o. na spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie finančnej pomoci z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, prioritná os
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov (Oprávnená aktivita B:
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov), (ďalej len „OP
KŽP“), s pracovným označením: Kompostéry pre obec Hronec

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
e/ Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
obce – Starosta obce vyzval predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce na predloženie správy. V predmetnej správe Komisia konštatuje, že verejný funkcionár Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona
č. 357/2004 z.z.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

f/ informácia – náhradná výsadba na „Promenáde“ – starosta obce informoval o plánovanej
náhradnej výsadbe drevín na „Promenáde“ Cenová ponuka bola doručená na sumu 2 100 €.
Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s realizáciou náhradnej výsadby drevín na „Promenáde“ a s cenovou ponukou na zabezpečenie
drevín vo výške 2 100 €
Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
g/ Dodatok č. 1 k dohode o uznaní záväzku zo dňa 14.4.2014- ROVEST s.r.o., Kremnička 3,
Banská Bystrica
Starosta obce p. Bohuslav Nemky informoval prítomných o doručení Dodatku č. 1 k Dohode
o uznaní záväzku zo dňa 14.4.2014 – ROVEST s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica.
V predmetnom dodatku v čl. II v odseku 2 je konkrétne charakterizované začatie stavebných prác,
ktorým sa rozumie oficiálne protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby.
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo:
Súhlasí
S uzatvorením Dodatku č.1 k Dohode o uznaní záväzku zo dňa 14.4.2014 s firmou ROVEST s.r.o,
Kremnička 3, Banská Bystrica

Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr. Peter Morong,
Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 7
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli doručené žiadne interpelácie poslancov.
K bodu č. 8
Diskusia
p.Jozef Čellár – ako predseda ZO JDS v Hronci vyslovil úprimné poďakovanie starostovi obce
a poslancom obecného zastupiteľstva za maximálnu ústretovosť voči všetkým seniorom, či už je to
poskytnutím zliav na dani z nehnuteľnosti, na poplatku za komunálny odpad ako aj poskytnutím
jednorazových poukážok na nákup tovaru v hodnote 15 € v predajni potravín COOP Jednota
v Hronci.
K bodu č.9
Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Mgr. Moronga na predloženie návrhu Uznesení z
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok, Mgr.Peter
Morong,Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
Bohuslav NEMKY
starosta obce
Lívia Petrovská
overovateľka
zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Soňa Trniková
overovateľka

