Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 04.10.2017
________________________________________________________________________________
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. Zámer obce odkúpiť pozemok na Hronskej ulici
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
Lívia Petrovská

Určenie overovateľov zápisnice – Soňa Trniková
Ľubica Hadarová
Uznesenie č. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice: Soňa Trniková, Ľubica Hadarová

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

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e:
a/ program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.Peter Morong, Igor Nemky,
Lívia Petrovská, Soňa Trniková,
zdržal sa: 0 proti: 0

K bodu č. 3
Zámer obce odkúpiť pozemok na Hronskej ulici.
Starosta obce p. Bohuslav Nemky predložil prítomným dôvodovú správu k zámeru odkúpenia
pozemku parc.č. 359/1 v k.ú. obce Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Hronec,
v zmysle ustanovenia §9a odst.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zverejnila dňa 19.septembra 2017 Zámer odkúpiť nehnuteľný majetok vo vlastníctve
fyzickej osoby z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo
obce Hronec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Obec Hronec má zámer odkúpiť pozemok v registri C , parc. č. 395/1, o výmere 451 m2, zastavané
plochy a nádvoria zapísaný na liste vlastníctva č. 155, vedenom Okresným úradom Brezno,
katastrálny odbor, okres Brezno, katastrálne územie Hronec, za dohodnutú kúpnu cenu 14,40 €/m2
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Hronec považuje:
Zakúpený pozemok bude rozdelený geometrickým plánom na viac pozemkov a odpredaný
obyvateľom postupne v dlhšom časovom horizonte podľa záujmu.
Na ostatnej časti pozemku bude vytvorená plocha pre parkovanie osobných motorových vozidiel,
nakoľko v dotknutej časti obce je obmedzený prejazd vozidiel zabezpečujúcich zvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu a v zimnom období prejazd techniky zabezpečujúcej zimnú údržbu.
Predmetný pozemok svojou súčasnou úpravou (betónový podklad) spĺňa požiadavky na predmetné
využitie.
Predmetný zámer má dopad na rozpočet obce v jeho výdavkovej časti
Uznesenie č. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
odkúpenie pozemku v registri C, parc.č. 395/1, o výmere 451 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na liste vlastníctva č. 155, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor,
katastrálne územie Hronec, za dohodnutú kúpnu cenu 14,40 €/m2

Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.Peter Morong, Igor Nemky,
Lívia Petrovská, Soňa Trniková,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 4
Rôzne
a/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rastislav Šrobár, Strážovská 2, Banská Bystrica
Obci Hronec bola doručená žiadosť p. Rastislava Šrobára o odkúpenie časti pozemku parc.č. 1512
v k.ú. obce Hronec. Starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu k predmetnej žiadosti.
Obec Hronec navrhuje 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.
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 ulč. 405 a časť pozemku o odpredaj ktorého má
záujem bude slúžiť na vybudovanie novej elektrickej prípojky.
Uznesenie č. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo::
schvaľuje
zámer predaja 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 27m2zastavané plochy a nádvoria pre kupujúceho –Rastislav Šrobár, Strážovská 2, Banská Bystrica
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.Peter Morong, Igor Nemky,
Lívia Petrovská, Soňa Trniková,
zdržal sa: 0 proti: 0

b/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2017
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákonov
NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, predkladá starosta obce Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 na zmenu rozpočtu obce
na rok 2017. Navrhnutá zmena je vypracovaná na základe reálnych potrieb obce.
Z dôvodu riešenia mimoriadnej situácie na Strednej ulici – oprava oporného múru navrhujeme
upraviť rozpočet vo výdavkovej časti , položka –čerpanie rezervného fondu –
zvýšenie o sumu 5 824 €
Uznesenie č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Hlasovanie:
za: ing.Vladimír Brieda , Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová , Mgr.Peter Morong, Igor Nemky,
Lívia Petrovská, Soňa Trniková,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 5
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené interpelácie
poslancov.
K bodu č. 6
Diskusia
Poslankyňa p. Lívia Petrovská – na ul.29.augusta nie je počuť miestny rozhlas
Odpoveď starostu obce: problém s miestnym rozhlasom nebol len na ul.29.augusta, ale v celej obci.
Porucha, ktorá nastala bola dnešným dňom odstránená.

K bodu č.7
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, Eva Jendrálová , Mgr.Peter Morong, Igor Nemky,
Lívia Petrovská, Soňa Trniková,
zdržal sa: 0 proti: 0
K bodu č. 8
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným poslancom
a obyvateľom za účasť

Bohuslav NEMKY
starosta obce

Soňa Trniková
overovateľka

zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

Ľubica Hadarová
overovateľka

