Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hronec zo dňa 27.8.2019
Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny
K bodu č. 1 : Otvorenie
Prítomných poslancov a občanov privítal na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
starosta obce p. Bohuslav Nemky.
K bodu č. 2:
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa, voľba
návrhovej, voľba overovateľov zápisnice.
Starosta obce p. Bohuslav Nemky predložil prítomným poslancom Obecného zastupiteľstva
návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie
určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh VZN č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok posilňovne
4. R ô z n e
a/ Návrh Zmluvy o podmienkach spolupráce pri zabezpečení merateľných
ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu –
StVPS a.s. Banská Bystrica
b/ Návrh na úpravu kompetencií pre starostu obce na úpravu rozpočtu do výšky 3 300
€
c/ Návrh na poskytnutie úveru – Prima banka a.s.
5. Interpelácie poslancov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta obce p. Nemky určil za
zapisovateľku Mgr. Jaroslavu Gromusovú
Za overovateľov boli navrhnutí : Mgr.Peter Morong, sl. Nikola Gromusová

Voľba návrhovej mandátovej komisie:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol starosta obce p. Nemky poslanca Ing. Vladimíra
Briedu, za členov návrhovej komisie boli navrhnutí : p. Igor Nemky, p.Eva Jendrálová
Uznesenie č.15/2019
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
zapisovateľa: Mgr. Jaroslava Gromusová
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Vladimír Brieda
členovia: p.Igor Nemky, p.Eva Jendrálová
overovateľov zápisnice:
Mgr.Peter Morong
Sl.Nikola Gromusová
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
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, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 3
Návrh VZN č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok posilňovne
Obec Hronec prijala Prevádzkový poriadok posilňovne , v zmysle ktorého bola posilňovňa
v prevádzke. Nakoľko sa tento spôsob neosvedčil bolo potrebné vypracovať nový návrh VZN
–prevádzkový poriadok. Vstup do posilňovne bude spoplatnený, na obecnom úrade bude
možné zakúpiť vstupy do posilňovne – mesačný, štvrťročný a ročný. Hlavným dôvodom tejto
zmeny je skutočnosť, že užívanie posilňovne už bolo živelné, nebola dodržiavaná doba
využívania posilňovne. Bolo potrebné pristúpiť k opatreniam, ktoré majú priniesť účinnejší
efekt, hlavne z hľadiska využívania týchto priestorov. V júli 2019 bola posilňovňa uzatvorená
z technických príčin. Zariadenia, ktoré nespĺňali podmienky bezpečnosti boli z používania
vyradené. Prevádzkový poriadok sa vydáva z dôvodu zabezpečenia kontrolovaného chodu
prevádzky posilňovne a z potreby zabezpečiť ochranu majetku.
Uznesenie č.16/2019
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok posilňovne
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Rôzne
a/Návrh Zmluvy o podmienkach spolupráce pri zabezpečení merateľných ukazovateľov
napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu – StVPS a.s. Banská
Bystrica (ďalej len Zmluva)
Obci bol doručený návrh Zmluvy o podmienkach spolupráce pri zabezpečení merateľných
ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu – StVPS a.s.
Banská Bystrica
Po oboznámení sa s jednotlivými ustanoveniami Zmluvy bolo zistené, že niektoré sú pre obec
neakceptovateľné, nakoľko obec nedokáže zabezpečiť 100% napojenosť ako je jedna
z podmienok v zmluve. Podmienka 1180 napojených producentov je tiež nereálna z dôvodu,
že nie všetky časti obce sú odkanalizované. Požiadavkou StVPS a.s. je zabezpečiť uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve medzi producentom a prevádzkovateľom. Obec proces uzatvorenia
týchto zmlúv zabezpečila v roku 2015 a bolo odovzdaných celkom 296 podpísaných zmlúv.

Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo:
o d p o r ú č a:
Starostovi obce riešiť sporné ustanovenia predmetnej zmluvy so zástupcami StVPS a.s.
Banská Bystrica za prítomnosti právnika obce JUDr. Mariana Holého
s ú h l a s í:
S podpísaním zmluvy len za podmienky, že budú akceptované námietky obce voči sporným
ustanoveniam predmetnej zmluvy
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

b/ Návrh kompetencie pre starostu obce na úpravu rozpočtu obce do výšky 3 300 €
Starosta obce predložil návrh kompetencie pre úpravu rozpočtu. Presun rozpočtových
prostriedkov v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 14 ods. 2 písm. a) presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky.
Presunom rozpočtových prostriedkov do výšky 3 300 eur sa nezmenia celkové príjmy
a celkové výdavky rozpočtu.

Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zariadení v z.n.p a to vykonávať úpravu rozpočtu obce na položkách aj opakovane
do výšky 3 300 €/1 položku formou rozpočtových opatrení.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

c/ Návrh Prima banky a.s. – poskytnutie úveru
Zástupcovia Prima banky a.s. ponúkli obci Hronec poskytnutie úveru s úrokom 1%. Poslanci
obecného zastupiteľstva a členovia finančnej komisie na pracovných stretnutiach prehodnotili
podmienky čerpania úveru. Nakoľko obec plánuje realizovať viac investičných projektov –
revitalizácia námestia, oprava priestorov hasične, oprava miestnych komunikácií poslanci
súhlasili s čerpaním úveru vo výške 60 000 €
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
s čerpaním úveru poskytnutého Prima bankou a.s. vo výške 60 000 € a splnomocňuje starostu
obce p. Bohuslava Nemkyho na podpísanie potrebnej zmluvnej dokumentácie
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová, Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

d/ informácia o priebehu prác na realizácii kanalizácie
starosta obce informoval o súčasnej situácii pri realizácii kanalizácie. Starosta obce sa
pravidelne zúčastňuje výrobno-kontrolných dní, kde sú riešené kolízne poruchy, nie vždy
odborne a dochádza k vzniku škôd na majetku obce. Dnes bola vykonaná obhliadka štátnej
cesty – Mlynská ulica, kde bolo riešené umiestnenie domových šácht pred samotným
asfaltovaním. Pravidelne sú riešené problémy s prašnosťou na uvedenej komunikácii. Na
základe obhliadky bude potrebné niektoré prípojky posunúť mimo telesa komunikácie.
Riešená bude situácia na Mlynskej ulici pred rod. domom súp.č. 277. Starosta obce vyzval
zhotoviteľa na bezodkladné zahájenie prác na asfaltovaní štátnej cesty.
Na Hronskej ulici oproti drevoskladu je riešená prekládka vodovodného potrubia.
Starosta obce informoval, že do konca roku 2019 je plánované asfaltovanie nasledovných
miestnych komunikácií- ul.29.augusta, ul.29.augusta- smer Valaská, Hronská ul. – od
materskej školy po Nálepkovu ul. Jilemnického ul.- cesta k cintorínu a Mlynská ul.- časť
Rudlová.
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
Informatívnu správu o priebehu prác na realizácii stavby „Aglomerácia Valaská, ValaskáHronec-odkanalizovanie“

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

e/ Žiadosť o umiestnenie NN prípojky na pozemkoch vo vlastníctve obce – p.Bohuslav
Nemky ml.
Vzhľadom na z menu technických podmienok vo veci umiestnenia podporných stĺpov,
s umiestnením ktorých obecné zastupiteľstvo súhlasilo v roku 2018 je potrebné zmeniť
technické riešenie predmetnej stavby t.j. NN prípojku je nutné realizovať umiestnením
prívodného kábla zemou. Pri realizácii tejto stavby bude potrebné využiť aj pozemky, ktoré sú
vlastníctvom obce a to pozemok par.c.č KC 1535/2 a parc.č. KNE 1042. Z uvedeného dôvodu
žiadateľ doručil na obecný úrad predmetnú žiadosť.
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo:
súhlasí
so zmenou postupu pri realizácii NN prípojky- z pôvodného umiestnenia podporných bodov
stĺpov a vedenia vzduchom na uloženie kábla zemou pričom bude využité pozemky parc.č.
KNC 1535/2 a parc.č. KNE 1042, ktoré sú vo vlastníctve obce Hronec
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová,Ľubica Hadarová, Mgr. Viera Chudíková,
Eva Jendrálová, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli starostovi obce doručené žiadne
interpelácie.
K bodu č. 6
Diskusia
Mgr.Karaková – bolo by vhodné požiadať zástupcov podniku LESY SR š.p. aby upozornili
svojich vodičov na dodržiavanie prikázanej rýchlosti v obci.


počas prác je sa vyskytuje vysoká prašnosť, čím dochádza k poškodzovaniu majetku



na Hronskej ulici nie sú zrealizované všetky domové prípojky



od zahájenia prác sa zvýšil výskyt potkanov

Vyjadrenie starostu obce
Telefonicky bol kontaktovaný priamy nadriadený vodičov podniku LESY SR š.p. a vyzvaný
aby svojich zamestnancov upozornil na dodržiavanie prikázanej rýchlosti


v prípade, že počas realizácie prác na stavbe vzniknú škody na majetku obyvateľov je
potrebné kontaktovať priamo zástupcov zhotoviteľa.
Starosta obce poskytol prítomným telefonické kontakty na zástupcov
Združenia S-T-H.



prípojky na Hronskej ulici sú v riešení



zvýšený výskyt potkanov je potrebné bezodkladne nahlásiť na obecný úrad.
Zodpovední zamestnanci zabezpečia deratizéra.

p.Kubaliaková – bude preložená poškodená rúra na Mlynskej ulici?
Vyjadrenie starostu- situácia na poškodení bude preverená a budú prijaté nevyhnutné
opatrenia
Ing. Prachniarová Bohušová


počas drvenia materiálu vznikala veľká prašnosť aj na Nálepkovej ulici



je predpoklad, že sa bude riešiť kanalizácia aj na ostatnej časti Nálepkovej ulice?



Riešenie problému – využívanie pozemku pri moste – p.Halgaš umiestnil na dotknutý
pozemok betónové tvárnice a stavebný materiál, obmedzený je bezpečný prejazd
motorových vozidiel



Nie je možné vyzvať vlastníkov motorových vozidiel na parkovanie mimo miestnej
komunikácie



Bolo vydané povolenie na búracie práce na nehnuteľnosti p.Dolňana? Ak budú tieto
práce realizované hrozí poškodenie novej komunikácie

Vyjadrenie starostu obce


V ostatnej časti Nálepkovej ulice nie je plánovaná realizácia kanalizácie na základe
geodetických zameraní



Sporný pozemok je vlastníctvom predkov p. Halgaša



Obec pravidelne vyzýva majiteľov motorových vozidiel aby ich parkovaním
neobmedzovali premávku na miestnych komunikáciách



Žiadosť o povolenie búracích prác nebola stavebnému úradu doručená

p.O.Perichtová – rúry, ktoré boli umiestnené sú upchaté

K bodu č. 7
Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie ing. Vladimíra Briedu na predloženie
uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 8
Záver
Starosta obce p. Nemky poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil

Bohuslav Nemky
Starosta obce
Mgr.Peter Morong

Nikola Gromusová

overovateľ

overovateľka

Zapísala: Mgr.Jaroslava Gromusová

