noviny z našej dediny
občasník pre obyvateľov Hronca

Vážení spoluobčania
na dvere nám opäť klopú tie najočakávanejšie a najkrajšie sviatky roka, Vianoce.
Tento krásny čas nám pripomína vôňa
stromčeka, ktorý o chvíľu budeme zdobiť,
alebo koláče a medovníky, ktoré sa pečú
v našich domovoch. Na tento čas sa tešíme
všetci , rovnako mladí či starí. No isté je,
že naši najmenší už odratúvajú dni, kedy
nastane ten deň Vianoc a už teraz sa tešia
na krásne darčeky, ktoré si vysnívali.
V čase Vianoc sme si my ľudia akýsi bližší,
naše srdcia sa otvárajú , sú plné radosti
a šťastia. Počas týchto pár dní sa akoby
snažíme vynahradiť všetok čas, ktorí sme
si na seba nenašli či už najbližšia rodina
alebo dobrí známi.
Vianoce sú o ľudskosti a o úcte. V tomto
čase sa ľudia k sebe snažia byť opäť o niečo láskavejší, milší či ohľaduplnejší.
Radosť týchto sviatočných chvíľ má
niekoľko podôb. Radostnú v podobe stretnutia s najbližšími ale žiaľ aj smutnú a to
zo straty a žiaľu za svojimi najbližšími.
Viem , že mnohé miesta pri štedrovečernom stole kde ešte pred nedávnom sedávali dedko, babka, otec, mama, manžel,

manželka, brat, sestra ostanú prázdne,
prázdna stolička, ale v našich mysliach by
mali byť s nami.
V tomto období si viac, ako inokedy, uvedomujeme priateľstvo, obetavosť i spolupatričnosť. Každý z nás s vďakou prijme úprimné, teplé ľudské slovo, pohladenie, či prosté prianie zdravia a šťastia.
Vianoce vskutku v sebe nesú svoje magické čaro už storočia. Náklonnosť, oddanosť a vieru milujúcej rodiny nemožno
nahradiť kúpou, či prenájmom. Sú to
hodnoty prenášané z generácie na generáciu. Možno ich nájsť v tradičných zvykoch, vinšoch, koledách i modlitbách.
Majú hlboký zmysel poznania, životných
skúseností a pochopenia zmyslu života, ktorý nám je každému vymeraný.
Usilujme sa o svornosť v rodinách, buďme
pozorní a tolerantní k sebe a ešte s väčšou vážnosťou k druhým, k nášmu okoliu.
Byť citlivejším, vnímavejším a slušnejším
nie je slabosť, ale naopak výsada tých,
ktorí chcú nájsť cestu k dôstojnosti existencie a plnohodnotnému životu.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aby som
Vám na prahu najkrajšieho obdobia roka
poďakoval za Vašu prácu a za množstvo
uskutočnených povinností v prospech
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nás všetkých. V neposlednom rade ďakujem poslancom Obecného zastupiteľstva
našej obce, zamestnancom obce, členom
DHZ, ZO JDS ,ZO SZPB, Betliar, členom
poľovníckeho združenia Gajdoška, členom
športového klubu Hronec a všetkým sponzorom za aktívnu pomoc a spoluprácu
v roku 2012.
Milí spoluobčania! Vinšujem Vám pokojné,
šťastné a požehnané vianočné sviatky.
Prajem Vám radosť z každého prežitého dňa, radosť a spokojnosť zo svojich
správnych rozhodnutí. Prajem Vám veľa
optimizmu a odhodlania stále niečo nové
sa naučiť, zdokonaliť, byť o niečo lepší.

Na záver by som mal päť prianí:
nech sme všetci zdraví
každý deň veľa radosti a menej zlosti
dobré medziľudské vzťahy
nech každý nájde v sebe silu brániť dobro
nech do nového roku
každý vstúpi tou správnou nohou

Želám Vám vážení spoluobčania aby ste vianočné sviatky strávili v porozumení, v novej nádeji a
nový rok 2013 nech Vám prinesie mnoho úspechov,
optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Bohuslav Nemky, starosta obce
z obsahu čísla  z obsahu čísla  z obsahu čísla  z obsahu čísla  z obsahu čísla

Stretnutie starostu obce
s najstaršou obyvateľkou obce
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Čo priniesol rok 2012?
Vážení spoluobčania, čas plynie ako voda.
Nestačili sme sa ani obzrieť a o chvíľu je za nami
ďalší kalendárny rok. V tomto období
každý z nás bilancuje, hodnotí či sa mu svoje plány
a predsavzatia podarili alebo nepodarili splniť.
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli dni naplnené trápením,
smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré,
veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci
započaté a nebáť sa prekážok, ktoré sa
určite vyskytnú.
Aj samotná obec počas uplynulého roka
prekonávala prekážky, ale tešila sa aj
z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že
aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na
zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme,
vyšším požiadavkám na ľudí, techniku,
infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvalitu života v našej
obci sa nám spoločnými silami darí.
Keďže v pôsobnosti samosprávy nie je
dostatok finančných prostriedkov, tak ako
v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2012
sme riešili množstvo problémov. Naše
plány sa často krát museli prispôsobovať
alebo pozmeniť.
Pre našu obec, myslím si to bol rok úspešný. Ťažký ale úspešný. Určite sa dalo
urobiť viac no čas a hlavne finančné prostriedky sú neúprosné.
No i napriek tomu sa nám v roku 2012
podarilo realizovať nasledovné práce
a činnosti v obci:
Sociálna oblasť - riešenie
žiadostí obyvateľov
o umiestnenie do zariadení
sociálnej starostlivosti
 vytvorenie sociálneho fondu z rozpočtu
obce, z ktorého bola našim seniorom,
ktorí k 1.1.2012 dosiahli vek 65 rokov
a držiteľom preukazu ZŤP poskytnutá
jednorázová finančná výpomoc vo výške 15 EUR
 úľava na dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálny odpad pre seniorov nad
65 rokov a držiteľov preukazu ZŤP
 poskytovanie sociálneho taxíka na základe žiadosti

 zabezpečenie donášky obedov pre dôchodcov
 zabezpečenie palivového dreva z Uhliska
Oblasť výstavby, rozvoja
a životného prostredia
 zabezpečenie vypracovania projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie na
čističku odpadových vôd a kanalizáciu
v obci, v týchto dňoch čakáme na doručenie uvedeného stavebného povolenia
 vybudovanie altánku v športovom areály
 rekonštrukcia miestnej komunikácie na
Strednej ulici, časť Vršok
 zhotovenie a rozmiestnenie betónových
poklopov na šachty
 čistenie šachty a následne odtokového
potrubia na Hronskej ulici (Promenáda)- práce sa vykonávali cca 1 mesiac
 vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách
 nátery zábradlí na mostoch v k.ú. našej
obce
Oblasť kultúry, športu
a školstva
V roku 2012 sme zorganizovali všetky plánované kultúrno – spoločenské a športové
podujatia t.j. - fašiangový karneval, oslavy
oslobodenia obce, deň matiek , stavanie
mája, zábavno-športové podujatie pri príležitosti MDD, Hasičská súťaž „Memoriál
Júliusa Pauloviča, súťaž „O najchutnejší
Jánsky guľáš“, prijatie budúcich prvákov,
ktorým sme venovali balíček so školskými
potrebami. „Palacinkový Annabál, futbalový
turnaj, oslavy SNP, podujatie v rámci mesiac
Úcty k starším – aj pre obyvateľov Špecializovaného zariadenia TEREZA, Mikulášska
nádielka pre malých a veľkých.
Okrem týchto tradičných podujatí sme
v obci privítali štafetu -“Posolstvo k Hrám
XXX. olympiády Londýn 2012, zorganizovali sme I.ročník Okresnej prehliadky speváckych skupín a sólistov seniorov okresu
Brezno, v lokalite Hlobišov sme v spolupráci
s OV DPO Brezno, DHZ Hronec zorganizovali jesenné kolo hry Plameň .

V roku 2012 obec podporovala našich futbalistov, klub Pilates, členov posilňovne, klub
Biliardu a tiež naši seniorov zo ZO JDS.
Ostatné oblasti
 zahájenie prác na investičnej akcii
„Hronec – protipovodňové opatrenia
na toku Čierny Hron – Hronská ulica
Okrem plánovaných akcií sme v roku 2012
zrealizovali nasledovné:
Riešenie mimoriadnej situácie na tokoch
Osrblianka, Čierny Hron – keď v dôsledku dlho trvajúcich nízkych teplôt a silných mrazov od 28.januára do 14.februára
došlo k vytváraniu vnútrovodných ľadov
a zamŕzaniu vody v účinnom prietokovom profile, čim vznikalo nebezpečenstvo
vybreženia vodného toku a k ohrozeniu
majetku obyvateľov. Zabezpečovacie práce prevádzali denne členovia Obecného
hasičského zboru, použitá bola ťažká
technika podniku Lesy SR š.p. OZ Čierny
Balog a Slovenského vodohospodárskeho
podniku Banská Bystrica
 orezanie stromov na Jilemnického ulici
a Hronskej ulici
 výrub stromov v športovom areáli
 realizácia projektu -“Vyčistime si svoju
obec“ v spolupráci so Základnou školou vo Valaskej
 štátny stavebný dohľad – hospodárska
budova na Mlynskej ulici, v súčasnej dobe
je už táto nehnuteľnosť odstránená
 slávnostné oceňovanie organizátorov
projektu „Posolstvo k XXX. olympijským hrám v Londýne 2012“
 úprava chodníkov v obecnom cintoríne
 oprava rozsiahlej poruchy na obecnej
zvonici
 zabezpečenie zbernej nádoby na zber
separovaného odpadu – textil, obuv,
hračky
 riešenie zmeny systému zvozu komunálneho odpadu v obci
 bezplatné dodanie nových zberných
„kuka“ nádob o objeme 240 l do domácností, kde je zvoz zabezpečovaný kuka
vozom
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však
potrebné veľa úsilia práce, jednaní, projektov, ale aj dobrej vôle, spolupráce, ochoty
a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu
jej kultúrneho aj duchovného života, pretože
budúcnosť je hlavne v rukách jej občanov.
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28.11.2012 oslávila
naša najstaršia obyvateľka
p. Margita Čellárová
krásne životné jubileum
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Stretnutie starostu obce s najstaršou obyvateľkou obce

97 rokov.
Stretnúť sa s človekom, ktorý prežil
viac ako 9 desiatok rokov je
neobyčajne krásna udalosť.
pri tomto stretnutí bolo ťažko hľadať
slová ako najsrdečnejšie
a najúctivejšie sa zvítať s človekom,
ktorý si zasluhuje takú pozornosť.
Pani Margita Čellárová prežila 97
jarí, jesení, 97 krát leto i zimu.
Určite zaujímavý a pestrý bol život,
ktorý naša jubilantka prežila.
Za každou vráskou je skrytá
starostlivosť o rodinu, o svojich
najbližších , aj keď je hlava
ozdobená striebrom ,v očiach
nevyhasol lesk vyžarujúci život.

Našej najstaršej obyvateľke
p.Margite Čellárovej želáme do ďalších
rokov pokojné, v zdraví prežité dni, nech ju
obklopuje len láskavosť najbližších.

Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného 4.12.2012
Návrh VZN obce boli v zákonom stanovenom
termíne zverejnené na internetovej stránke
obce ako aj na úradnej tabuli v priestoroch
obecného úradu v Hronci

Dôležitými bodmi programu rokovania Obecného
zastupiteľstva boli návrhy Všeobecne záväzných
nariadení obce Hronec, návrh sadzobníka poplatkov
VZN č. 1/2012 – o verejnom poriadku na a platieb za služby poskytované obcou
území obce Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona a návrh rozpočtu obce na roky 2013 – 2015
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) obec pri výkone
samosprávy najmä utvára a chráni zdravé
podmienky a zdravý spôsob života a práce
obyvateľov obce.
Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom
zriadení obec pri výkone samosprávy najmä
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste.
Na základe vyššie citovaných ustanovení
a v záujme zabezpečenia verejného poriadku obce odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh všeobecne
záväzného nariadenia o verejnom poriadku
na území obce.
VZN č.2/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hronec

Z dôvodu novely zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Uvedený zákon obsahuje úpravu viacerých
právnych problémov viažúcich sa k majetku
obcí a ich nakladania s týmto majetkom, pričom predmetná novela by mala byť veľkým
prínosom k efektívnemu a transparentnému
nakladaniu s verejným majetkom.
Rozhodujúcim účelom, ktorý novela sledovala je, aby obce v zmysle tejto právnej úpravy nerozhodovali pri nakladaní so svojim
majetkom, najmä pri predaji alebo prenájme
majetku v prospech niekoho podľa iného
kritéria, než podľa ceny.
VZN č.3/2012 – o poskytovaní jednorázových finančných výpomocí z rozpočtu obce
Hronec – Obecné zastupiteľstvo prijalo uve-

dené VZN, na základe ktorého bude obyvateľom našej obce, ktorí k 1.1.2013 dosiahnu
vek 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
poskytnutá jednorázová finančná výpomoc
vo výške 15 EUR ako doplatok na lieky alebo na nákup
VZN č.4/2012 – o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Hronec
Nové VZN vychádza z platnej legislatívy.
Zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov vymedzuje kompetencie obce vo
veci určovania poplatkov za znečisťovanie
ovzdušia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.Povinnosť platiť
poplatky za znečisťovanie ovzdušia je určená len pre právnické osoby a fyzické osoby
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– podnikateľov, ktorí používajú malé zdroje
znečisťovania ovzdušia pri výkone svojej činnosti. Obec môže všeobecne záväzným predpisom upraviť podmienky určovania poplatkov za znečisťovanie ovzdušia tak, aby výška
poplatku za jeden malý zdroj nepresiahla
sumu 663,87 EUR (20 000 Sk, konverzný
kurz 30,1260 Sk za 1 EUR).
VZN zakotvuje mierne zvýšenie poplatku
• Určovanie poplatku na vrchnej hranici
vymedzenej sumy (v zmysle zák. č. 401/
1998 o poplatkoch) je nekorektným a likvidačným nástrojom obce. V predkladanom
návrhu sadzobníka cien za znečisťovanie
ovzdušia sme vychádzali zo zákonom
preddefinovaných výpočtov (zák. č. 401/
1998 o poplatkoch), ktoré platia pre veľké
a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
a ktoré majú odporúčací charakter pri stanovení poplatkov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú v kompetencii
obce. V tomto prípade sú nové poplatky
zvýšené len mierne.
Sadzobník poplatkov a platieb za služby
poskytované obcou Hronec – sadzobník
upravuje platby a poplatky za nasledovné
služby:
1./ Vyhotovenie fotokópií
2./ Odoslanie faxu
3./ Skenovanie
4./	Mail
5./ Vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase
6./ Prenájom priestorov Kultúrneho domu
7./ Prenájom priestorov športového areálu
8./ Prenájom obecných pozemkov
9./ Predaj obecných pozemkov
10./ Sociálny taxík
11./ Obecná knižnica
12./	Cintorínske poplatky
13./ Ostatné poplatky
Rozpočet obce na roky 2013 - 2015
Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne
člení na:
• bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
• kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
(kapitálový rozpočet)
• finančné operácie
Bežný rozpočet musí byť zostavený ako prebytkový alebo vyrovnaný. Kapitálový rozpočet
môže byť zostavený ako schodkový, ak je tento
schodok krytý prostriedkami fondov, návratnými zdrojmi financovania, alebo prebytkom
bežného rozpočtu v príslušnom roku.
Bežný rozpočet
Základné východiská bežného rozpočtu:
Pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov
na rok 2013 sme vychádzali z nasledovných
východísk:
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• Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo
ŠR vo výške je upravený na základe nášho
stanovenia predpokladov vychádzajúceho
z reálneho plnenia v roku 2012 a predpokladaného vývoja v roku 2013.
• V roku 2013 sa bude pri správe miestnych
daní uplatňovať VZN č. 5/2010 o miestnych daniach v platnom znení t. j. pri
zostavovaní návrhu rozpočtu daní z nehnuteľností sme vychádzali zo sadzieb
uplatňovaných pri správe daní aj v roku
2012. Úľavy a oslobodenia predpokladáme v rovnakom rozsahu ako v roku
2012.
• V roku 2013 predpokladáme, že pri vyberaní miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu budú
uplatňované sadzby schválené vo VZN
č. 5/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
• Dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené
kompetencie v oblasti školstva vykryjú
všetky bežné výdavky bez použitia vlastných zdrojov obce (okrem zdrojov vytvorených ZŠsMŠ).
• Dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené
kompetencie (matričný úrad, stavebný
úrad, pozemné komunikácie, životné
prostredie, hlásenie pobytu obyvateľstva,
register obyvateľov ) budú minimálne v rovnakej čiastke ako bola skutočnosť v roku
2012.
Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov
na rok 2013 navrhujeme nasledovné priority
a zásady:
• Obec Hronec v rozpočte prednostne
zabezpečí krytie záväzkov, ktoré jej vyplývajú z plnenia úverových zmlúv - ide o zabezpečenie splátok a úrokov z úveru poskytnutého bankou Prima banka a.s.
•	Zabezpečenie v rozpočte tých povinnosti
obce, ktoré jej vyplývajú z plnenie samosprávnych funkcií a zabezpečenia výkonu
prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku matričnej činnosti, životného
prostredia, hlásenia pobytu a registra obyvateľstva , školstva, územného plánovania
a stavebného poriadku , dopravy a pozemných komunikácií.
• Obec vykryje nevyhnutné výdavky zriadenej rozpočtovej organizácie – Materskej
školy
• Dodržanie zásady vyrovnanosti rozpočtovania bežných výdavkov vo výške nevyhnutnej na plnenie samosprávnych funkcií.
Kapitálový rozpočet
Základné východiská kapitálového rozpočtu:
V kapitálových príjmoch nepredpokladáme
pre rok 2013 žiadny príjem

Pri zostavovaní rozpočtu kapitálových výdavkov
na rok 2012 navrhujeme nasledovné priority :
• verejné obstarávanie na zákazku „Hronec
– splašková kanalizácia a ČOV“
• výmena okien, oprava fasády budovy
Obecného úradu
Komentár k rozpočtu
Všeobecná časť
Finančné hospodárenie obce Hronec sa
bude v roku 2013 riadiť schváleným rozpočtom obce. Súčasne s návrhom rozpočtu
obce na rok 2013 sú predkladané i návrhy
rozpočtov obce na roky 2014 a 2015, t.j. na
schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2014
a 2015 nie sú pre obec záväzné.
Rozpočet výdavkov je zostavený aj v programovej štruktúre, ktorá je od r. 2009 záväzná
pre všetky jednotky územnej samosprávy.
Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu
A. Daňové príjmy
Sú stanovené pracovníkmi úradu ako predpokladané príjmy. Miestne dane zahŕňajú
daň z pozemkov, stavieb, z bytových a nebytových priestorov, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Miestne dane ostávajú v budúcom roku na
cca rovnakej úrovni.
V návrhu rozpočtu obce sme opatrní pri plánovaní výšky podielových daní zo štátneho
rozpočtu /daň z príjmov FO/, pretože ani
rok 2012 nebol naplnený v súlade so stanoveným rozpočtom.
B. Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z prenajatých pozemkov, bytov a budov, správne
a iné administratívne poplatky,poplatok za
znečisťovanie ovzdušia . V rámci správnych
a iných administratívnych poplatkov došlo
tiež k navýšeniu predpokladaných príjmov
zohľadňujúce reálny vývoj ich výberu.
C. Granty a transfery
Granty a bežné transfery sú rozpočtované
na prenesený výkon štátnej správy podľa
výnosov jednotlivých ministerstiev na
úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov SR, na úseku ochrany prírody
a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany
pred povodňami a ochrany ovzdušia, na
úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie, na úseku stavebného poriadku, na úseku bývania a na úseku matričnej
činnosti. Zostávajú na približne tej istej
úrovni ako v roku 2012.

december 2012
Príjmy kapitálového rozpočtu
A. Nedaňové príjmy
Nedaňové príjmy v roku 2013 nepredpokladáme
Príjmové finančné operácie
V príjmových finančných operáciách neplánujeme ako príjem zostatok prostriedkov z
predchádzajúcich rokov .
Výdavky rozpočtu
Výdavková časť rozpočtu je roztriedená
v zmysle platnej funkčnej klasifikácie do
niekoľkých hlavných kategórií ( obec, úverová oblasť, požiarna ochrana, miestne komunikácie, odpad, verejné osvetlenie, šport, kultúra, náboženské služby) a rozčlenená na bežný

informácia

5
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie /tabuľková časť rozpočtu/.
V rámci bežného rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie plnenia originálnych a prenesených kompetencií .
Rozpočtujeme tu výdavky na ďalšiu etapu
rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií v obci. Obec v rozpočte plánuje finančné
prostriedky pre kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré sú už tradične organizované.
V rámci podpory činnosti miestnych organizácií obec rozpočtuje prostriedky pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, ZO Jednoty
dôchodcov, ŠK Hronec – futbalový oddiel,
Klub biliardu, Pilates a pre posilňovňu. prostriedkov štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu.

V rámci kapitálového rozpočtu rozpočtujeme výdavky na realizáciu výmeny okien
a opravy fasády na budove obecného úradu
a výdavky na ďalšiu etapu prípravy akcie „
Hronec -splašková kanalizácia a ČOV“
V rámci výdavkových finančných operácií
vykazujeme plánované splátky istín úverov,
ktoré obec v súčasnosti spláca. Jedná sa
o úver z banky Prima banka a.s.
Celkový rozpočet je zostavený
ako vyrovnaný
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec predložené návrhy Všeobecne záväzných nariadení, návrh rozpočtu obce na roky 2013-2013
a návrh sadzobník poplatkov a platieb za
služby poskytované obcou Hronec prijalo.

Zákon číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Od 1. decembra 2012 sa začala uplatňovať novela zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, jeho novela zákon číslo 460/2011 Z. z. a 286/2012 Z. z..
Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktoré zaviedla
novela zákona o miestnych daniach
a poplatkoch je zavedenie jedného spoločného
priznania k štyrom miestnym daniam a to:











k dani z nehnuteľností,
k dani za psa,
k dani za predajné automaty,
k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie,
úprava členenia pozemkov,
zavedenie čiastkového daňového priznania,
zrušenie výpočtu dane daňovníkom v daňovom priznaní,
možnosť podať opravné a dodatočné
priznanie,
daňovníkom nehnuteľnosti v BSM budú obaja manželia, ktorí ručia za daň
spoločne a nerozdielne,
vyrubenie jedným Rozhodnutím

Tlačivo má názov: „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje.“ Občan – FO, PO získa tlačivo na
obecnom úrade v Hronci.
Prvou časťou spoločného priznania je priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktorého
súčasťou je daň z pozemkov, daň zo stavieb
a daň z bytov.
Priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2013
nepodáva každý vlastník nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností
Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje“, druh
priznania: priznanie - podajú tí občania,
ktorí v priebehu roka 2012 nadobudli novú
nehnuteľnosť ( napríklad: kúpou, darovaním
a pod.) a vklad do katastra sa uskutočnil do
31.12.2012.
Termín podania tlačiva: do 31.januára 2013
Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“,
druh priznania: čiastkové priznanie – podajú tí občania, ktorí majú zmenu vlastníctva
oproti roku 2012 ( napríklad: kúpa, predaj,
dedičstvo, darovanie, zmena výmery, zmena využitia stavby, zmena druhu pozemku,
zmeny výmery pozemku a pod.)
Termín podania tlačiva:
do 31. januára 2013
Tlačivo „ Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje“,
druh priznania: opravné daňové priznanie
– podajú tí občania, ktorí zistia chyby v
daňovom, alebo v čiastkovom daňovom
priznaní.
Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje“,
druh priznania: dodatočné priznanie –

podajú tí občania, ktorí zistia v daňovom,
alebo čiastočnom daňovom priznaní, že
neuviedli správne údaje na vyrubenie
dane najneskôr do štyroch rokov od konca
roka, v ktorom vznikla povinnosť podať
priznanie.
Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a dani za nevýherné
hracie prístroje, ako aj pri čiastkovom
priznaní je potrebné doložiť doklady: list
vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení
vkladu do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, alebo
iné doklady o nadobudnutí vlastníctva.
Druhou časťou spoločného priznania je
priznanie k dani za psa.
Daň za psa
Daňová povinnosť k dani za psa vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane za psa (pes starší ako 6
mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Priznanie k dani za psa podáva vlastník,
alebo držiteľ psa:
 pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek
6 mesiacov,
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 pri zániku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal
byť vlastníkom psa
Ak pri zániku daňovej povinnosti za psa daňovník podá čiastkové priznanie o zániku daňovej
povinnosti v 30-dňovej lehote, má daňovník
nárok na vrátenie pomernej časti dane.
Ak nepodá daňovník čiastkové priznanie o
zániku daňovej povinnosti za psa v 30-dňovej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti
dane zaniká.
Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie
prístroje“ môže podať:
– osobne na Obecnom úrade v Hronci,
– poštou.
Ak daňovník nepodá „Priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje“ resp. čiastkové priznanie
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení

neskorších predpisov, správca dane bude
postupovať podľa zákona číslo 563/2009 Z.
z. o správe daní (daňový poriadok) v znení
neskorších predpisov.
Obec Hronec ako správca dane vyrúbi daň z
nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude uvedená splatnosť a spôsob platenia všetkých daní. Dane sa neplatia hneď pri
podaní priznania.
Obec vyrubuje dane v priebehu celého zdaňovacieho obdobia tak, aby si zabezpečila
plynulosť príjmov do obecného rozpočtu.
Daňovník je povinný daň uhradiť až na
základe takto vydaného Rozhodnutia. Zo
zákona je to do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Dane sa dajú platiť:
– v pokladni správcu dane,
– poštovou poukážkou,
– bezhotovostným prevodom v banke.
Alena Šuníková
referentka oddelenia daní a poplatkov

Informácia o zvoze
komunálneho odpadu
Oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2012
v našej obci zabezpečuje odvoz komunálneho
odpadu firma BRANTNER GEMER, s r.o.
z Rimavskej Soboty. Do domácností, z ktorých sa zvoz komunálneho odpadu prevádzal
aj doteraz kuka vozom, budú pracovníkmi
obecného úradu bezplatne a proti podpisu
dodané nové - 240 litrové kuka nádoby.Všetky
náklady spojené s poškodením alebo odcudzením pridelenej kuka nádoby bude znášať
občan, ktorému bola nádoba pridelená.
ZVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
BUDE PREVÁDZANÝ KAŽDÝ
DRUHÝ PONDELOK V MESIACI.
Poruchy verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu
Všetky poruchy týkajúce sa verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu je potrebné nahlásiť na Obecný úrad p. Širgelovej
na číslo telefónu: 048/ 671 04 02.
Marta Širgelová
oddelenie financovania a účtovania

Slávnostné oceňovanie organizátorov projektu
„Posolstvo k XXX. olympijským hrám v Londýne 2012“
Na základe pozvania predsedu BBSK ing.Vladimíra Manku a predsedu Olympijského klubu v Banskej Bystrici Ing. Martina Vrábla sa starosta obce p.Bohuslav Nemky
zúčastnil dňa 30.11.2012 na slávnostnom oceňovaní organizátorov projektu „Posolstvo k XXX. olympijským hrám v Londýne 2012“.
Naša obec 20.4.2012 privítala štafetu „Posolstvo k XXX. olympijským hrám v Londýne 2012“. Zapojením sa do tohto projektu sme sa snažili podporiť myšlienku spolupatričnosti k slovenskému olympijskému tímu a šíriť olympijské ideály a hodnoty
aj v našej obci.

Poďakovanie
Zamestnanci Materskej školy Hronci sa zúčastnili na súťaži v pečení palaciniek, ktorú organizovala obec.
Na tejto peknej a veselej akcii pán starosta odovzdal našej Materskej škole finančný výťažok z tomboly

vo výške 64 eur.

Táto pekná suma bola použitá nasledovne:
hygienické potreby – 20,41 EUR, materiál na jesennú besiedku – 8,39 EUR, papier na kreslenie – 5,98 EUR
knihy do detskej knižnice – 28,90 EUR,

spolu: 63,68 EUR

Za našich škôlkárov veľmi pekne ďakujeme!, Lenka Fačková, riaditeľka MŠ Hronec
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Mikulášska nádielka pre malých aj veľkých
V sobotu 8.decembra sme pre malých aj veľkých z našej obce pripravili bohatú „Mikulášsku nádielku“

Od 13,00 hod. boli na našom Námestí postavené stánky
s vianočnými suvenírmi, oplátkami, rozvoniavala
mikulášska kapustnica , hasičská haruľa, mikulášsky
punč. O kultúrny program sa postarali hudobné skupiny
ParadoX a Los Babracos, spevák „Lopatamakaj“, deti
z Materskej školy v Hronci a finalista superstar Samo
Tomeček. Deti netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša,
ktorý rovnako ako vlani prišiel s čertom a anjelikom
vláčikom. Po rozsvietení vianočného stromčeka
Mikuláš rozdal deťom balíčky a pozval ich
na mikulášsku jazdu vláčikom.Ďalším pripraveným
prekvapením bolo púšťanie balónov šťastia.
Aj napriek mrazivej zime na Námestí vládla príjemná
predvianočná nálada a zábava.
(pokračovanie na str. 8)
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Naše poďakovanie patrí sponzorom ktorí pomohli
podujatie zorganizovať:
p. Marián Auxt, Modeláreň s.r.o. - p. Konkolovský, TECHNOS a.s. Hronec,
Ing.Caban, Pekáreň u St.Clausa -p.Perichtová, HSQ Brezno – p.Dibáková,
Kaviareň Koruna – p.Trniková, Pizzeria Hronka – p.Olšiaková,
p.Krnáč, p.J.Kováčik, p.Vichr, ing.A.Bílek – ČHŽ, COOP Jednota
Ďakujeme členkám ZO JDS v Hronci a p. MUDr.Vierke Weissovej,
ktoré niekoľko dní piekli vianočné oplátky a na našom podujatí
ponúkli prítomným.
Pri tejto príležitosti chceme poďakovať aj p. M.Macíkovej, p. K. Majerovej
a sl.E. Milanovej ktoré prijali naše pozvanie a prezentovali svoje šikovné ruky
a umenie.
Veľké poďakovanie patrí všetkým spoluorganizátorom – členom Komisie pre
šport a mládež a členom DHZ Hronec za pomoc pri technickom zabezpečení
celého podujatia.

Členky ZO Jednoty dôchodcov v Hronci sa po ukončení podujatia rozhodli venovať výťažok
z predaja vianočných oplátok vo výške 21 EUR Materskej škole v našej obci.
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Každého, kto prichádza do Hronca od Chvatimechu,
upúta oproti autobusovej zastávke za cestou pri odbočke do Valaskej mohutná starobylá jednoposchodová
budova. Je to Prajský dom. Názov domu je odvodený z
nemeckého preußisch = pruský, ľudovo prajský.
Prajský dom bol postavený na ubytovanie zlievačov z Pruska, presnejšie z Pruského Sliezska, ktorí
prišli v roku 1807 do hrončianskej erárnej železiarne
pozdvihnúť úroveň zlievárenstva – v tom čase sa rozvíjajúceho nového odvetvia železiarskej výroby.
Pruskí zlievači

Historický kraj Sliezsko s vyspelým železiarskym
priemyslom na severovýchod od českých hraníc (t.
č. poľské Katowice, ale aj moravská Ostrava) patrilo
pôvodne do Rakúskeho cisárstva. Cisárovná Mária
Terézia bojovala o toto územie v sedemročnej vojne
(1756 - 1763) so susedným výbojným Pruským kráľovstvom. Rakúsko vojnu prehralo, o toto územie prišlo –
stalo sa z neho Pruské Sliezsko (Preußisch Schlesien).
Neskôr sa celé Prusko aj s Pruským Sliezskom dostalo
do područia Napoleona (v roku 1806), ktorý ovládol
územie všetkých európskych mocností.
Aj hrončianska železiareň ako cisársky podnik musela v
čase napoleonských vojen vyrábať pre potreby armády.
Pruskí zlievači lepšie ovládali novú technológiu výroby
formovanej liatiny, dokázali odliať aj oveľa väčšie a
zložitejšie kovové konštrukcie. Krátko po ich príchode
(v roku 1813) bola postavená v Hronci nová zlieváreň
(v priestore terajšieho podniku Technos). Zmodernizované vysoké pece obstavali rozložitou budovou, v jej
hale sa odlievalo priamo z vysokých pecí do hlinených
a pieskových foriem. Strojové zariadenia vysokých pecí
a zlievárne poháňala vodná energia z Mašného jarku.
V rokoch 1810 – 1815 odliali pruskí zlievači podľa dovezených nákresov a technológie tri liatinové mosty. Boli
to prvé mostové konštrukcie z progresívneho materiálu
vyrobené na uhorskom území Rakúskeho cisárstva. Tieto, v tom čase jedinečné diela, chodili obdivovať železiarski odborníci aj panovnícke návštevy z Viedne.
Do dnešných čias sa zachovali tri mostové oblúky
prvého mosta vyrobeného v roku 1810. Sú vystavené
pred hrončianskym zlievárenským podnikom. Je to
unikátna železiarska pamiatka.
Najväčší a najkrajší bol most vyrobený v roku 1815.
Bol akoby kópiou mosta z roku 1796 v Lassene nad riekou Striegauer v Hornom Sliezsku. Preklenoval Čierny
Hron pri vstupe do obce. Žiaľ na konci druhej svetovej
vojny v marci 1945 pri ústupe nemeckého Wehrmachtu bol rozlámaný výbušninami. Zachovala sa nám z
neho len fotografia.
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Domy a ľudia
Obdivuhodná stavba
Byty v Prajskom dome boli určené ako služobné pre
,,nižší manažment“ hrončianskej fabriky – pre zlievárenských majstrov a nižších úradníkov s rodinami.
Od roku 1876 sídlilo za kratší čas v Prajskom dome
aj účtovné oddelenie Ústredia uhorských železiarskych
závodov v Budapešti. Bolo to vysunuté pracovisko tohto úradu. V čase vzniku Prajského domu sa podobná
veľká bytová stavba ani v širšom okolí nenachádzala.
Všimnime si ju teda podrobnejšie.
Mohutnú líniu a plochu prednej fasády dvojpodlažnej
stavby rozčleňujú veľké okná. Dom zakrýva vysoká
sedlová strecha s rozmernými komínmi. Spredu od
priedomia k dvom vchodovým dverám na zvýšené prízemie vedú široké schodištia.
Vďaka ústretovým obyvateľom domu mohol som si
prezrieť vo vnútri celú stavbu od pôjdu až po pivnice
a všimnúť si zaujímavé podrobnosti. Bol to zážitok! V
rukách som mal aj nákres domu z archívu. Vnútorné
priestory domu sú veľmi účelne usporiadané. Pôvodne
v ňom bolo 16 dvojpriestorových bytov (jedna izba +
kuchyňa) s vchodmi zo spoločných chodieb. Poschodia spájajú pôvodné drevené schodištia. Na každej
chodbe, oproti hlavnému vchodu, bolo suché WC, ale
odkanalizované (!) tečúcou vodou. (Doteraz funkčné.) Zo spodného podlažia z chodieb vedú schody do
priestranných pivníc. Vedľa pivničných dverí sú ďalšie
dvojkrídlové kovové komínové dvere na vymetanie
komínov. Zo zadnej strany domu z krytého ,,gangu“
vedú schody na rozľahlý pôjd. Neskôr, pravdepodobne
koncom 19. storočia, boli jednoizbové byty s kuchyňou prestavané na menší počet (8) viacizbových bytov.
Byty s klenutými stropmi prekvapia vo vnútri svojou
svetlosťou a rozľahlosťou. Nič pochmúrne ako by sme
v starej stavbe snáď čakali.
Ku každému bytu patrilo ,,hospodárske zázemie“. To
sa zachovalo dodnes. K zadnej strane domu sa pripája
múrom uzavretý a bránou prístupný hospodársky dvor
s pozdĺžnou budovou s drevárňami, maštaľami a strešnými senníkmi.
V súčasnosti sú byty v Prajskom dome v rukách súkromných majiteľov, pri ich modernizácii boli postupne (z
pamiatkového hľadiska dosť necitlivo) povymieňané
okná na budove.
Prajský dom s priľahlými priestormi je určite unikátny
obytný komplex!

Pohľad z okna
Náš rodák – majster herec Ladislav Chudík (nar.
1924) si v knihe ,,Žijem nadstavený čas“ na bývanie v
Prajskom dome spomína takto:
,,Domček, kde som sa narodil stál v ulici Za Hronom.
Popred dom, poza Čierny Hron, viedla lesná železnička. Keď som mal päť rokov, presťahovali sme sa do
Dolnej kolónie, do Prajského domu. To bol veľmi
významný dom v Hronci. My sme bývali na prvom
poschodí. Kým som býval v dome, kde som sa narodil,
mojím svetom bola úzka dolina. Ale z obloka v Praj-

Prajský dom

skom dome sa mi odrazu otvoril iný svet. Veľký svet.
(Čo v ňom bolo?) Najskôr boli záhradky pred domom,
za nimi Mašný jarok, potom križovatka ciest na Chvatimech a do Valaskej, domy na druhej strane ulice,
stĺpy elektrického vedenia. Potom bol Čierny Hron,
potom Uhlisko, na Uhlisku sklady dreva, lesná železnička a miesto, kde sa stretala s veľkou železnicou, so
štátnou dráhou Hronec – Podbrezová. Toto bol môj
svet. A odvtedy viem, že svet je krásny. Moja hodina
nastala medzi jednou a treťou, keď prišiel veľký vlak
z Podbrezovej. Vtedy sa šíbovalo (posunovalo). Vtedy
ma mama postavila do okna, v ruke som mal zástavku,
mával som ňou, hral som sa na posunovača. To bol
môj koncentrovaný zážitok detskej radosti.“
Prajský dom žije
Mohutný Prajský dom, spolu s fabrickým areálom,
vždy dôstojne vytyčoval vstup do našej obce. Keď sme
pri ňom, ovanie nás história, pretože práve sme vstúpili
na výsostné územie cisársko-kráľovského železiarskeho
závodu Hronec. Pred Prajským domom sa začína aj
Promenáda – parková cesta s alejou, vedúca kedysi
popri Mašnom jarku. Od Prajského domu na námestie
(v čase medzi prvou a druhou svetovou vojnou) smerovali slávnostné sprievody – cez deň i večerné lampiónové – pri príležitosti osláv štátnych sviatkov. Bočnú stenu stavby od Valaskej ozdobuje kaplnka Blahoslavenej
Panny Márie s krásnou liatinovou ohradou a lipami.
Postavili ju v roku 1760 – skôr ako Prajský dom, pamätá teda jeho stavbu. Pri prednej bráne do dvora vidíme
zaujímavý detail. Múr ohrady je postavený z veľkých
hranatých kameňov, ktorými boli pôvodne obmurované vysoké pece v hrončianskej maši.
Prajský dom – pamätník a symbol železiarskej tradície Hronca – stojí už vyše dvesto rokov. Takýto obytný
komplex pre priemyselných zamestnancov z prelomu
18. a 19. storočia priamo v mieste či areáli závodu,
pomerne zachovalý, by sme hádam nenašli na celom
Slovensku. A zvlášť dnes, keď sa všeobecne prejavuje
neúcta k historickým pamiatkam, ktoré sa strácajú. Je
to jedinečná stavba. Je pevne postavený, žije. Obývaný,
doteraz slúži svojmu pôvodnému účelu. Zaslúžil by si
ale viac našej pozornosti a opatery. Zmeniť pohľad
naň v jeho prospech. Ako sa o túto unikátnu (a nielen)
miestnu pamiatku dokážeme postarať v nasledujúcich
generáciách?
(nabudúce Komorhof)
Martin Weiss
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ZO Jednoty dôchodcov v Hronci ponúka našim obyvateľom možnosť prihlásiť sa na
10-dňový organizovaný pobytový zahraničný zájazd do Chorvátska

v termíne pravdepodobne od 24. júna 2013
 doprava je zabezpečená klimatizovaným autobusom
 ubytovanie – 2 a 3 posteľové apartmány s balkónom a vyhliadkou na more
 stravovanie – polpenzia -raňajky, večera
 predpokladaná cena (doprava , ubytovanie, stravovanie) – 290 EUR
 nástupná stanica Brezno

rekondičný pobyt v Hoteli Vyšehrad – Turčianske Teplice

termín od 9. 6. 2013 do 14. 6. 2013
 cena za ubytovanie, strava – plná penzia, 4 procedúry – 135,-EUR/ osobu
Prihlásiť sa je potrebné najneskôr v termíne do 20.1.2013 u p. Lívii Petrovskej tel. 0907338163,
ktorá vám poskytne bližšie informácie o úhrade požadovanej zálohy a celom rekondičnom pobyte.

„Hrončianske SNEHULIAKOVO“

V nedeľný podvečer 16.decembra sa na našom
námestí objavila rodinka snehuliakov, ktorá
bude strážiť náš vianočný stromček.
Pod dohľadom starostu obce sa do detských čias
vrátili: Anka a Paľko Syčovci, Janka a Jožko
Brozmanovci, Ivka Medveďová, Jarka Gromusová, Ľubka Hadarová, Milan Schwarzbacher
a pridali sa aj zástupkyne mladšej generácie
– Nika Schmidtová a Zuzka Budajová.

pozvánka
silvester – 1.1.2013- 30 minút po polnoci

na Novoročný ohňostroj
s novoročným punčom na Námestí

FUTBALOVÁ
JESEŇ 2012
Futbalová jeseň sa nášmu
mužstvu nevydarila podľa predstáv. Po tom, čo sme boli zvyknutí, že sa stále pohybujeme na
popredných miestach v tabuľke, v jesennej
časti sme klesli do stredu.
Úvod sezóny bol ešte dobrý, keď po treťom
kole sme boli na prvom mieste. Od ďalšieho
kola sa nám prestalo dariť strelecky a klesli
sme v tabuľke nižšie.
Aj napriek vyrovnanej hre so súpermi, sme
neboli strelecky úspešní, pridali sa k tomu
lacné chyby v obrannej činnosti a väčšinou
sme ťahali za kratší koniec.
K zimnej príprave musíme pristúpiť zodpovedne a urobiť všetko preto, aby sme sa
vrátili na popredné miesta v tabuľke. Touto cestou sa chceme poďakovať starostovi
obce, poslancom obecného zastupiteľstva a
p. Marekovi Poliakovi za vytvorenie dobrých
podmienkach pre našu činnosť.
Naše veľké poďakovanie v neposlednom
rade patrí aj našim fanúšikom, ktorí nám i
napriek nie veľmi dobrým výsledkom fandili
a podporovali nás.
Najlepší strelci: Kučerák Lukáš-6 gólov, Janko Branislav-5 gólov, Boroš Mario-4góly
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