Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 18.07.2017
________________________________________________________________________________
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:
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. Návrh VZN č. 1/2017 umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hronec
4. Rôzne
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Určenie zapisovateľky - za zapisovateľku bola určená Mgr. Jaroslava Gromusová

Návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda –

Ing. Vladimír Brieda

Členovia –

Mgr.Peter Morong
Soňa Trniková

Určenie overovateľov zápisnice – Mgr.Viera Chudíková
Ľubica Hadarová
Uznesenie č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: Mgr.Viera Chudíková, Ľubica Hadarová

zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: ing. Vladimír Brieda
členovia: Mgr.Peter Morong, Soňa Trniková

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 , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu predmetného VZN.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 1/2004 o umiestňovaní plagátov a iných nosičov
informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane na území obce Hronec zo
dňa 28. apríla 2004 určuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov pre voľby do orgánov
samosprávy obcí, pre voľby do Európskeho parlamentu a pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a do orgánov samosprávnych krajov.
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) sa predkladá na základe
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
§ 16 vyššie uvedeného zákona hovorí:
„Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne
záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do
orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich
subjektov.“.
Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom 2. augusta 2017.
Navrhované nariadenie nebude mať vplyv na rozpočet obce a ani na environmentálne a
podnikateľské prostredie.
Uznesenie č. 24/2016
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Návrh VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Hronec
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 4
Rôzne
a/ riešenie havarijného stavu oporného múru – Stredná ul. časť Vršok - informácia
o priebehu realizácie a technologickom postupe - starosta obce informoval prítomných o stave
prác na odstraňovaní havarijného stavu oporného múru – Stredná ul. časť Vršok pri rodinnom dome
súp. č. 200. Práce boli sťažené umiestnením elektrického stĺpa. Obec opakovane žiadala SSE a.s
o spoluprácu a súčinnosť pri oprave oporného múru a to prekládku poškodeného elektrického stĺpa,
ktorého stav ohrozoval bezpečnosť a majetok obyvateľov. Až po viacerých urgenciách zamestnanci
SSE a.s. realizoval prekládku tohto stĺpa. Po zahájení prác bolo zistené, že je potrebné zmeniť
technologický postup, vzhľadom na skutkový stav terénu ( zosuv miestnej komunikácie, spodná
voda, pôvodný múr bol bez základu), čím sa zvýšili náklady za prácu a za potrebný materiál.
Z uvedeného dôvodu je potrebné uzatvoriť Dodatok ku Zmluve o dielo. Cena za vykonané dielo je
stanovená na 13 200 €, t.j. navýšenie o 4 700 € z dôvodu akútneho riešenia havarijného stavu.
Uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo:

Súhlasí
S uzatvorením dodatku ku zmluve o dielo – zhotoviteľ Šajby s.r.o. Brezno , ktorý je upravený čl IIcena za vykonanie diela bod 1
Celková cena za vykonanie diela je vo výške 13 200 € z dôvodu nevyhnutnej zmeny
technologického postupu riešenia havarijného stavu oporného múru.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
b/ SMERNICA upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Hronec pri zadávaní
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, zákaziek na
poskytnutie služieb a súťaže návrhov – starosta obce informoval prítomných o vypracovaní
Smernice, týkajúcej sa verejného obstarávania v podmienkach obce Hronec

Uznesenie č. 26/2016
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
SMERNICU upravujúcu postup verejného obstarávateľa obce Hronec pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb
a súťaže návrhov
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
c/ riešenie sťažností obyvateľov na hluk šíriaci sa zo susedných nehnuteľností – stanovisko
polície k predmetu sťažnosti - starosta obce informoval o opätovnom riešení sťažností
obyvateľov na hlasnú hudbu a hluk. Pri predchádzajúcom stretnutí sme boli informovaní, že
v prípade potreby je vhodné okamžite volať políciu. Sťažovatelia sa obrátili so žiadosťou o pomoc
na OO PZ Podbrezová, kde im však bolo povedané, že na výjazd nie je dôvod nakoľko nie je
neskorá hodina. Starosta obce osobne riešil konflikt na Strednej ul. časť Žabiareň a až po viacerých
upozorneniach sa podarilo situáciu ukľudniť. Problém je riešený aj na regionálnej úrovni
s predsedníčkou RZMO-HsRU, ktorá prisľúbila zvolať spoločné stretnutie so zástupcami polície.
Starosta obce pripravuje odborné stanovisko k nedostatku a medzere v zákone , v ktorom absentuje
definícia nočného kľudu.
d/ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu - rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice – starosta obce informoval prítomných o podmienkach predkladania žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Obec listom zo
dňa 23.3.2017 zaslaným na DPO SR Bratislava , prejavila záujem o poskytnutie predmetnej dotácie.
Zámerom obce je v prípade úspešnosti realizovať výmenu drevených okien a vchodových dverí za
plastové, výmenu elektorinštalácie, vodoinštalačné a kanalizačné práce, stierkovanie, maľovanie,
výmenu podláh, výmenu zárubní a interiérových dverí, rekonštrukciu sociálneho zariadenia,
rekonštrukciu garáží a skladov na prízemí a rekonštrukciu vstupného vestibulu. Jednou
s podmienok je aj spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových nákladov. Obec plánuje žiadať
sumu 30 000 € t.j. max. možnú výšku. Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov predstavuje
sumu 1 500 €

Uznesenie č. 27/2016
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
so spolufinancovaním vo výške 5% z celkových výdavkov na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
z vlastných prostriedkov
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0 proti: 0
e/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Materská škola, Hronec- obci bola
doručená žiadosť Materskej školy v Hronci o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie
vybavenia z dôvodu zvýšeného počtu prijatých detí. Jedná sa o zakúpenie šatňových skriniek,
detských stoličiek do jedálne a do triedy, detských stolov do triedy, skrinky na materiál a krtov na
radiátory. Celková výška požadovanej dotácie je v sume 2 600 €
Uznesenie č. 28/2016
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s poskytnutím finančných prostriedkov vo výške 2600 € na základe žiadosti Materskej skoly
v Hronci na žakúpenie vybavenia do jedalne a do tried.
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková

K bodu č. 5
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené interpelácie
poslancov.

K bodu č. 6
Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných
K bodu č.
Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie Ing. Briedu na predloženie návrhu Uznesení z
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Mgr.Viera Chudíková , Mgr.Peter Morong, Igor
Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Mgr.Viera Chudíková
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Ľubica Hadarová
overovateľka

