Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 24.06.2021

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva , určenie zapisovateľa, voľba
návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce Hronec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
4. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Hronec o overení účtovnej
závierky k 31.12.2020
5. Rôzne
6. Žiadosti o odpredaj pozemkov
7. Interpelácie poslancov
8..Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10 .Záver
K bodu č. 1
Prítomných poslancov a obyvateľov obce privítal starosta obce p. Bohuslav Nemky
K bodu č. 2
Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva , určenie zapisovateľa, voľba
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh programu riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva..
Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Jaroslava Gromusová

Návrh na zloženie návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
Predseda: ing. Vladimír Brieda
Člen: Mgr.Peter Morong
Člen: Lívia Petrovská

Určenie overovateľov zápisnice:
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Nikola Gromusová
Ľubica Hadarová
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

zapisovateľa:

Nikola Gromusová
Ľubica Hadarová
Mgr. Jaroslava Gromusová

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

ing. Vladimír Brieda

členovia:

Mgr.Peter Morong
Lívia Petrovská

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
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, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Návrh programu bol jednomyseľne schválený

K bodu č. 3
Záverečný účet obce Hronec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu Záverečného účtu
obce Hronec a rozpočtového hospodárenia za rok 2020.
Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové
hospodárenie za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť určuje § 16 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
znení neskorších predpisov.
Záverečný účet je súhrnný dokument, ktorý obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
obce za rozpočtový rok a majetkovú situáciu obce. Návrh záverečného účtu je zostavený v
súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podkladom pre
vypracovanie záverečného účtu obce je účtovníctvo a iná evidencia vedená mimo účtovníctva
o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami a účtovné a finančné výkazy za
hodnotené obdobie.
Na celkové hospodárenie v priebehu roka vplývali rôzne skutočnosti. Okrem zabezpečovania
základných činnosti obce zabezpečovala aj pôsobnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č.
416/2001 o prechode pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce.
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku p. Evu Ľuptovčiakovú na predloženie stanoviska
k Návrhu Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Hronec za rok 2020.
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. schvaľuje
a) Záverečný účet za rok 2020
b) Celoročné hospodárenie bez výhrad
c) Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 38 314,36 €

3. potvrdzuje
schodok hospodárenia vo výške 237 692,33 €

Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 4
Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Hronec o overení účtovnej
závierky k 31.12.2020
Obec Hronec si splnila svoju povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa Zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve. Pri overovaní účtovnej závierky nezávislý audítor tiež overil
hospodárenie Obce Hronec podľa jej rozpočtu v súlade so zákonmi, hospodárenie s ostatnými
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných
zdrojov financovania. Výsledkom je správa, ktorá je predmetom tohto bodu rokovania
obecného zastupiteľstva.
Nezávislý audítor v správe audítora o výsledku overenia účtovnej závierky konštatuje, že
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hronec
k 31.12.2020 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so
zákonom o účtovníctve.
V správe nezávislého audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky
konštatuje, že účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská spoločnosť – obec, vyjadruje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok , ktorý
skončil k 31.12.2020, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v platnom znení.
V správe audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.
540/2007 z.z. § 23 odsek 5 konštatuje, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú
vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s účtovnou závierkou .

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2020 a správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v
zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Hlavná kontrolórka p. EvaĽuptovčiaková, predložila prítomným poslancom Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II.polrok 2021
Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo:
a/ s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hronec na II. polrok 2021

b/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, Nikola Gromusová ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová,
Rudolf Kvietok, Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 6
Žiadosti o odpredaj pozemkov
Nakoľko do termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva nebol doručený Znalecký posudok
na dotknuté pozemky, nebolo možné prejednať žiadosť o odkúpenie parciel v lokalite
Hlobišov
K bodu č. 7
Rôzne
a/ Informácia zo spoločného pracovného stretnutia – „Deň komunálu“ so zástupcami
Združenia miest a obcí Slovenska
Starosta obce informoval prítomných o výsledkoch pracovného stretnutia zástupcov
Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia so zástupcami Združenia miest a obcí
Slovenska.
Riešená bola problematika marginalizovaných skupín z pohľadu sociálnych dávok, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately, modernizácia miestnej územnej
samosprávy, odpadové hospodárstvo, eurofondy, miestne akčné skupiny, mix daní, stavebný

zákon kybernetická bezpečnosť.
Z uvedeného pracovného stretnutia budú obciam doručené prezentácie
K bodu č. 8
Do termínu zasadnutia neboli doručené interpelácie poslancov
K bodu č. 9
Diskusia
Ing. Vladimír Brieda
Požiadal o zabezpečenie pokosenia v okolí miestnej komunikácie na Jilemnického ulici,
nakoľko je v tomto úseku vysoká tráva, je obmedzená viditeľnosť.
Bolo by vhodné zvolať spoločné stretnutie s poľovníckym združením, ktoré v súčasnej dobe
spravuje poľovný revír v našej obci.
K bodu č. 10
Návrh na uznesenie
Predseda návrhovej komisie – ing. Brieda predložil prítomným poslancom návrh uznesení
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 11
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil
Bohuslav Nemky
Starosta obce
Nikola Gromusová

Ľubica Hadarová

overovateľka

overovateľka

Zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

