Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 03.08.2020

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny
Prítomní občania: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva , určenie zapisovateľa, voľba návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice
3. Nastúpenie náhradníka za poslanca – zloženie sľubu, odovzdanie osvedčenia
4. Informácia o revitalizácii Čiernohronskej doliny
5. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Hronec za rok 2019, stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu
6. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
7. Rôzne
a/ navýšenie limitu municipálneho úveru
b/ návrh na zmenu rozpočtu obce
c/individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Hronec za rok 2019
d/ odpredaj pozemku p. Havrila , p.Havrilová
e/ odpredaj pozemkov – p. Chrastina
f/ žiadosť o odpredaj pozemku – p.Frick
g/ žiadosť o prenájom pozemku – p.M.Ťažký
h/ Dodatok k Zmluve o dielo – zmena identifikačných údajov zhotoviteľa
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

K bodu 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

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
Predseda: ing. Vladimír Brieda
Člen: Eva Jendrálová
Člen: Igor Nemky
Určenie overovateľov zápisnice:
Mgr.Peter Morong
Ľubica Hadarová
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

zapisovateľa:

Mgr.Peter Morong
Ľubica Hadarová
Mgr.Jaroslava Gromusová

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

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

ing. Vladimír Brieda

členovia:

Eva Jendrálová
Igor Nemky

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

proti: 0

Návrh programu bol jednomyseľne schválený

K bodu č. 3
Nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva – dôvodová správa
Starosta obce p. Bohuslav Nemky vyzval prítomných poslancov a obyvateľov ,aby si minútou
ticha spoločne uctili pamiatku zosnulej poslankyne Mgr. Viery Chudíkovej
Na základe skutočnosti, že dňa 25.05.2020 podľa ust. §25 ods.2 pís,1) zákona SNR č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zanikol úmrtím dňa 25.05.2020
mandát poslankyne Mgr.Viery Chudíkovej.
Podľa §192 ods.1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva ak zanikol mandát
poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší
počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
Podľa §192 ods 2 zákona o podmienkach výkonu volebného práva nastúpenie náhradníka
oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce.
Vo voľbách, do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 sa podľa výsledkov
volieb na poslanca obecného zastupiteľstva uvedených v zápisnici Miestnej volebnej komisie,
umiestnila ako náhradníčka na prvom mieste p. Soňa Trniková.
Podľa §25 ods.2 zákona o obecnom zriadení, poslanec je povinný zložiť sľub na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.
Starosta obce p. Bohuslav Nemky vyzval náhradníčku p.Soňu Trnikovú na zloženie zákonom
predpísaného sľubu a následne jej odovzdal osvedčenie.

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr.Viery Chudíkovej podľa ust. §25 ods.2 písm. j)
zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, smrťou dňa
25.05.2020
konštatuje
že p.Soňa Trniková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
v Hronci
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č.4
Informácia o revitalizácii Čiernohronskej doliny
Starosta obce požiadal ing. Aleša Bílka aby odprezentoval plánovanú revitalizáciu
Čiernohronskej doliny.
Snahou vedenia ČHŽ je dostať železničku pod štátne financovanie a zatraktívniť ju pre
dopravu širokej verejnosti .Vynikajúca je spolupráca s BBSK a je v záujme dostať ČHŽ pod
integrovaný dopravný systém.
V minulom roku 22.8.2019 poslanci VÚC schválili plánovaný projekt a bol daný pokyn na
vypracovanie podrobného projektu revitalizácie.
Zakúpených bolo 7 trakčných a 10 menších vagónov zo Švajčiarska. I keby sa nepodarilo
tento projekt zrealizovať ing. Bílek plánuje časť týchto zariadení využiť na dopravu v rámci
ČHŽ. Podľa informácie firmy z Dubnice je možné prevádzkovať vagóny nie na trolej, ale na
baterky. Celkové náklady na obnovu trate sú cca 25 mil.eur. Celý projekt je idea, ktorá bude
ešte podliehať množstvu konaní, ale základ je to, že cca každú hodinu by po trati v obci
prešiel elektrický vlak.
Vedenie ČHŽ sa obráti so žiadosťou na obec Hronec o možnosť parkovania električiek na
pozemkoch obce a následne postavenie depa.
Pôvodné dielne sú v súčasnosti prerábané na historické múzeum ,aby tam bolo možné
umiestniť expozíciu.
Hronec si zaslúži väčšiu pozornosť z hľadiska histórie, pretože možností je veľa, či už je to
obnova železničky do Osrblia, náučný chodník, bohatá železiarska minulosť.

Doc. Jančura – Technická univerzita Zvolen vykonávala v tejto lokalite výskum, unikátneho
územia.
Starosta obce – celý projekt je hlavne o komunikácii, na adresu starostov bolo vyslovené, že
majú prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ďalšie vyjadrenie z Rozvojovej agentúry
neboli tiež v súlade s realitou, keď bolo uvedené, že BBSK nepôjde do nejakému projektu
proti ktorému bojujú obce. S obcou nebolo konzultované, kto bude zodpovedný za celkovú
realizáciu
Obec Hronec zaslala písomné stanovisko, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
Vyjadrenie ing. Bíleka k stanovisku obce – aká bude hlučnosť resp. ako bude nová prevádzka
ovplyvňovať kvalitu života obyvateľov ing. Bílek zatiaľ nevie . Bude potrebné spracovať
projekty, ku ktorým sa bude obec vyjadrovať. Zatiaľ projekt nie je spracovaný v takom
rozsahu aby bolo možné odpovedať na závažné otázky obyvateľov.
Niektoré vyjadrenia p. Ondreja Luntera neboli veľmi šťastné a určite sa mohli zástupcov obce
Hronec dotknúť.
Otázka financovania a prevádzkovania – železnička je prevádzkovaná na pozemkoch vo
vlastníctve obce, v budúcnosti by to mala prevádzkovať nejaká nová spoločnosť, ktorá bude
mať licenciu.
Predpokladá sa, že obce i naďalej budú pozemky prenajímať za symbolickú sumu, či obec
bude chcieť vstúpiť do nejakej spoločnosti ako akcionár bude na jej rozhodnutí.
Poslanec p.Igor Nemky – snahou obce Hronec ako aj obce Čierny Balog bolo vždy zachovať
Čiernohronskú železnicu, ale nebyť snahy ing. Bíleka, železnička by už dávno nebola
funkčná.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Hronec súhlasia s revitalizáciou ČHŽ, ale na základe
historických princípov jej výstavby.
Doc.Jančura – plánované je stretnutie s občanmi, kde by boli prezentované všetky informácie
o pripravovanom zámere

K bodu č. 5
Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Hronec za rok 2019, stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu

Návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Hronec za rok 2019 bol
zverejnený v zákonom stanovenej lehote. . Ide o spracovanie údajov , ktoré charakterizujú
hospodárenie za príslušný kalendárny rok. Je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Po zostavení záverečného účtu bol zistený prebytok vo
výške 15 306,12 €, ktorý starosta obce p. Nemky navrhol prerozdeliť nasledovne:
Do rezervného fondu sa pridelí suma 15 306,12 €. Finančné prostriedky z rezervného fondu
navrhuje starosta obce použiť na úhradu nákladov za odstránenie havarijného stavu miestnych
komunikácií, rekonštrukciu západnej časti námestia a na výstavbu komína v materskej škole.

Starosta obce p. Nemky vyzval hlavnú kontrolórku p.Evu Ľuptovčiakovú na predloženie
stanoviska k Návrhu Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia obce Hronec za rok
2019.
Hlavná kontrolórka, p. Ľuptovčiaková navrhla obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený
návrh Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia bez výhrad.
Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
I. Celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2019 vo výške 15 306,12 € € takto:
1. Do rezervného fondu sa pridelí 15 306,12 €
III. Tvorbu a použitie rezervného fondu
1. Tvorba:
a. počiatočný stav 41 213,06 €
b. tvorba

15 306,12 €

c. konečný stav

56 519,18 €

2. Použitie na kapitálové a bežné výdavky:

A/ havarijný stav miestnych komunikácií
B/ rekonštrukcia západnej časti námestia
C/ výstavba komína v Materskej škole
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 6
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Starosta obce p. Nemky predložil prítomným poslancom správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky. Nezávislý audítor v Správe konštatuje, že informácie uvedené
v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou
závierkou za daný rok a že konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Individuálnu a Konsolidovanú výročnú správu obce Hronec za rok 2019
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu č. 7
Rôzne
a/ Navýšenie limitu municipálneho úveru
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na navýšenie municipálneho úveru na
základe indikatívnej ponuky Prima banky Slovensko a.s.
Hlavným dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že výška príjmu obce z tzv. podielových daní
z dôvodu „corona“ krízy nedosahuje predpokladanú sumu. Obec realizovala finančne náročné
projekty najmä asfaltovanie miestnych komunikácií po budovaní kanalizácie, úprava
promenády – gabiónové koše a v súčasnej dobe sa realizuje úprava západnej časti námestia.
Podmienky úveru sú pre obec výhodné a na základe usmernenia MF SR je možné čerpať ich
nie len na kapitálové výdavky ale tiež na bežné výdavky. Splatnosť úveru je 10 rokov.
Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť navýšenie municipálneho úveru o sumu
70 000 €. Úver je možné splácať nepravidelne, bez informovania banky.

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 70 000 € poskytnutého zo strany Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška
znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru
väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je
oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou

úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na
termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

b/ Návrh na zmenu rozpočtu obce Hronec
Starosta obce predložil prítomný poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce Hronec na rok
2020. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce Hronec na rok 2020 predkladáme v súlade s § 14
zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých predpisov. Úpravy v návrhu 2. zmeny rozpočtu boli zapracované v rámci
príjmových finančných operácií, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov .
Návrh na zmenu tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice

Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Hronec v príjmových finančných operáciách –dlhodobých, v čerpaní
rezervného fondu, bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

c/ Individuálna a konsolidovaná výročná správa obce Hronec za rok 2019
V zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účtovná jednotka musí mať účtovnú závierku
overenú audítorom a je povinná vyhotoviť výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou
zostavenou za to isté obdobie musí byť overený audítorom.
Výročná správa obsahuje:

Úvodné slovo štatutára
Identifikačné údaje obec
Identifikácia vedúcich predstaviteľov a organizačná štruktúra
Poslanie, vízia , ciele
Základná charakteristika obce a jej organizácií

Geografické údaje, história
Plnenie funkcií obce
Informácia o vývoji konsolidovaného celku

Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Individuálnu a Konsolidovanú výročnú správu obce Hronec za rok 2019
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková

d/ Odpredaj pozemku p. Dušan Havrila a manželka Anna Havrilová
Obecné zastupiteľstvo v Hronci, na svojom zasadnutí konanom dňa 12.05.2020, uznesením č. 25/2020
schválilo zverejnenie zámeru na odpredaj časti pozemku parc.č. 245/1 o výmere 621 m2, zastavaná
plocha a nádvorie v k.ú. obce Hronec pre žiadateľov- Dušan Havrila a manželka Anna Havrilová,
Jilemnického ul.č. 452/50 Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutý pozemok bezprostredne susedí s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľov ,ktorý sa oň starajú už viac ako 10 rokov. Pozemok je súčasťou prístupu
k nehnuteľnostiam žiadateľov.

Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 245/1 o výmere 621m2, zastavaná plocha a nádvorie
v k.ú. obce Hronec pre žiadateľov Dušan Havrila a Anna Havrilová, Jilemnického 452/50,
Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť, že dotknutý pozemok bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve
žiadateľov, ktorý sa oň starajú už viac ako 10 rokov. Pozemok je súčasťou prístupu
k nehnuteľnostiam žiadateľov. Cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €. Celková suma
k úhrade je vo výške 2390,85€, slovom dvetisíc tristodeväťdesiat eur osemdesiatpäť
eurocentov
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

e/ odpredaj pozemkov – p. Peter Chrastina, Jilemnického ul. č. 433/67, Hronec

Uznesením č. 8/2020 zo dňa 03.03.2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeruodpredaj časti pozemku parc.č. KN-C č. 245/1– zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce
Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa – p.Petra Chrastinu, Jilemnického
ul.č. 433/67, Hronec. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť
pozemku sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je
pre obec bezvýznamná. Geometrickým plánom č. 36639729-273/2020 bola určená presná
výmera odpredávanej plochy a to 286 m2. Cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €.
Celková suma k úhrade je vo výške 1 101,10 €, slovom jedentisícstojeden € desať
eurocentov.
Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C č. 245/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce
Hronec o výmere 286 m2, cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €. Celková suma
k úhrade je vo výške 1 101,10 €, slovom jedentisícstojeden € desať eurocentov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov. pre žiadateľa – p.Peter Chrastina, Jilemnického 433, Hronec.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec bezvýznamná.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Uznesením č. 9/2020 zo dňa 03.03.2020 obecné zastupiteľstvo schválilo zverejnenie zámeruodpredaj časti pozemku parc.č. KN-C č. 1523 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce
Hronec z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa – p.Petra Chrastinu, Jilemnického
ul.č. 433/67, Hronec. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť
pozemku sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je
pre obec bezvýznamná. Geometrickým plánom č. 36639729-273/2020 bola určená presná
výmera odpredávanej plochy a to 139 m2. Cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €.
Celková suma k úhrade je vo výške 535,15 €, slovom päťstotridsaťpäť € pätnásť eurocentov.

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C č. 1523 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce
Hronec o výmere 139 m2, cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €. Celková suma
k úhrade je vo výške 535,15 €, slovom päťstotridsaťpäť eur pätnásť eurocentov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9 a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov.pre žiadateľa – p.Peter Chrastina, Jilemnického 433, Hronec.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec bezvýznamná.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

f/ žiadosť o odpredaj pozemku – p. Stanislav Frick, Ulička 391, Hronský Beňadik
Obci Hronec bola doručená žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. KN-C 144, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 22 m2.. Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť
zverejnenie zámeru odpredať dotknutý pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v blízkosti
nehnuteľnosti – rodinného domu a pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec
bezvýznamný.
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku parc.č. KN-C 144 o výmere 22 m2- zastavaná
plocha a nádvorie pre žiadateľa – p.Stanislav Frick, Ulička 391, Hronský Beňadik z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutý
pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec
bezvýznamný.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

g/ žiadosť o odpredaj pozemku – p.Milan Ťažký, Mlynská ul.č. 382/10, Hronec
Obci Hronec bola doručená žiadosť o odpredaj pozemku parc.č. KN-C 1423 o výmere 92m2
za účelom jeho úpravy a skultúrnenia. Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť

zámer odpredaj dotknutého pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko obec
tento pozemok nevyužíva a je pre obec bezvýznamný

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku parc.č. KN-C 1423 o výmere 92 m2- záhrada pre
žiadateľa – p .Milan Ťažký, Mlynská ul.č. 382/10, Hronec z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €, celková kúpna cena za odpredávanú
plochu je 354,20 €, slovom tristopäťdesiat štyri eur dvadsať centov. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je skutočnosť, že dotknutý pozemok bezprostredne susedí
s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, je pre obec bezvýznamný a obec ho nevyužíva.
Hlasovanie:
za: Ing. Vladimír Brieda, ,Ľubica Hadarová, Eva Jendrálová, Rudolf Kvietok,
Mgr.Peter Morong, Igor Nemky, Lívia Petrovská, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

h/ Dodatok k Zmluve o dielo – zmena identifikačných údajov zhotoviteľa
Dňa 13.5.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela –„Úprava
západnej časti námestia“
Na strane dodávateľa došlo dňa 19.6.2020 k zmene identifikačných údajov (zmena obchodného mena,
zmena právnej formy) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné uzatvoriť medzi zmluvnými
stranami dodatok k Zmluve o dielo, ktorým sa menia identifikačné údaje zhotoviteľa, ostatné
ustanovenia zostanú v platnosti a bez zmeny.

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo – „Úprava západnej časti námestia“

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

proti: 0

K bodu č. 8
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli doručené interpelácie poslancov
K bodu č.9
Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil
K bodu č. 10
Návrh na uznesenie
Starosta obce vyzval predsedu návrhovej komisie ing.Vladimíra Briedu na predloženie návrhu
uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 11
Záver
Starosta obce p. Nemky poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Bohuslav Nemky
Starosta obce
Mgr.Peter Morong

Ľubica Hadarová

overovateľ

overovateľka

Zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

