NOVINY z našej dediny
december 2011

Vážení spoluobčania

V

rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas
sviatočný, čas výnimočný, čas priam
zázračný. Vošiel do našich príbytkov so
všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Čas, kedy sa snažíme aspoň
na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si
na krásne chvíle prežité v tomto roku.
Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami,
ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je aj časom bilancovania a hodnotenia. Pri tejto príležitosti Vám chcem,
vážení spoluobčania, poďakovať za vašu
prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách,
za prácu v prospech našej obce.
Želám vám v mene svojom, ale aj v
mene zamestnancov Obecného úradu
a poslancov Obecného zastupiteľstva
príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v
zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi.
Prajem Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech Vás počas neho sprevádza

zdravie. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých
vecí života. Veľa životnej iskry, lásky a
potešenia z najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu. Našim deťom želám, aby
si pod vianočným stromčekom našli ten
najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť
chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie
a veľa psychických a fyzických síl.
Touto cestou ďakujem poslancom Obecného zastupiteľstva, členom komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve,
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zamestnancom Obecného úradu, členom DHZ, členom Jednoty dôchodcov ,ZO SZPB, Betliar, Poľovníckeho
združenia Gajdoška a všetkým sponzorom, ktorí nám v roku 2011 pomáhali
a v neposlednom rade ďakujem Vám
vážení spoluobčania za ochotu, podporu a spoluprácu
Želám všetkým šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.
Bohuslav NEMKY, starosta obce
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Blíži sa koniec roka kedy hodnotíme našu
prácu a splnenie toho čo sme si predsavzali. Teším ma, že aj napriek nemalým prekážkam sa nám podarilo urobiť kus práce
v prospech nás všetkých, pre rozvoj našej
obce.
Žiaľ musíme pripomenúť aj negatívne stránky, s ktorými sme sa opäť v každodennom
živote stretli- vandalizmus a znečisťovanie
životného prostredia. Je naozaj nepochopiteľné, že počas prác na miestnej komunikácii – Hronská ulica –„Promenáda“ –
kladenie kanalizačných šácht a následná
oprava tejto cesty, niekto dokáže pohádzať
do Hrona dopravné značky a poškodiť ešte
nezaschnutý betón okolo kanalizačných
šácht. Smutné a naozaj nepochopiteľné je
počínanie niekoho, kto dokáže poškodiť
výpustný ventil na betónovej studničke na

miestnom cintoríne. A nie len to, bez výčitiek, sebecky, bez úcty k miestu kde je studnička umiestnená, bola zničená.

Vandalizmus v obci
Nedokážem pochopiť čo viedlo niekoho
k tomu, že neuvážene podpálil odpad vo
veľkoobjemnom kontajneri na zbernom
dvore. Potrebný bol zásah našich hasičov
aby konaním niekoho nezodpovedného
nevznikli škody na majetku iných. Nemilé
a nepríjemné prekvapenie ma čakalo pri
kontrole zberného dvora, keď som zistil, že
oplotenie niekto odcudzil.
Určite ste si všimli, že sme v lete na našom
Námestí umiestnili dve lavičky. Možno trochu naivne sme si mysleli, že tam aj vydr-

Čo sme stihli v roku 2011?
Vážení spoluobčania, rok ubehol veľmi
rýchlo a prichádza čas bilancovať a hodnotiť našu prácu. Pre potreby obyvateľov
našej obce som si spolu so súčasnými poslancami Obecného zastupiteľstva predsavzal venovať sa 4 základným oblastiam
života v našej obci. Každá oblasť zahŕňa
v sebe úlohy a ciele, ktoré sa snažíme
splniť. Dovoľte i aby som Vás informoval
o stave plnenia jednotlivých bodov nášho
volebného programu.
Sociálna oblasť:
a/ starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku
pre vyššiu kvalitu života a väčšiu spokojnosť
– v rámci tejto oblasti sme riešili napr žiadosti obyvateľov o umiestnenie do sociálnych zariadení, obec vstúpila spoločne s niekoľkými
ďalšími obcami okresu Brezno do spoločnej
sociálnej úradovne, ktorej sídlo je vo Valaskej. V rámci tohto úradu sú v zmysle zákona
riešené žiadosti o umiestnenie do zariadení
sociálnej starostlivosti
b/ vytvorenie sociálneho fondu – v rozpočte
obce Hronec na rok 2011 bol vytvorený sociálny fond z ktorého v zmysle platného VZN
bola poskytnutá jednorazová finančná výpomoc –úľava na dani z nehnuteľností, úľava na
poplatku za komunálny odpad ,poskytnutie
finančných poukážok v hodnote 15 EUR
c/ výmena liekov , sociálny taxík, donáška
obedov pre dôchodcov, zabezpečenie palivového dreva z Uhliska – o tieto služby bol zo

strany našich obyvateľov rovnako prejavený
záujem a obec zabezpečila ich realizáciu
Oblasť výstavby, rozvoja a životného prostredia
a/ vypracovanie projektov pre získanie
finančných prostriedkov z Európskej únie
– k dnešnému dňu je vypracovaná projektová dokumentácia pre Územné konanie
na čističku odpadových vôd a kanalizáciu
v našej obci, vypracované bolo geodetické zameranie na realizáciu predmetnej
stavby, v súčasnej dobe pokračujú práce
na projektovej dokumentácii pre vydanie
stavebného povolenia. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na ČOV a kanalizáciu zatiaľ
vyhlásená nebola, ale tieto dokumenty sú
potrebné pre obec pre riešenie v nasledujúcich rokoch
b/ generálna oprava budovy požiarnej zbrojnice – bola kompletne zrealizovaná
c/ kanalizácia v obci – „Promenáda“ vybudovanie čistiacich šácht – niekoľko rokov
pretrvávajúci problém sa nám podarilo vyriešiť
d/ oprava miestnych komunikácií – v roku
2011 sa nám podarilo zrealizovať opravu
miestnej komunikácie – Hronská ulica
e/ rozširovanie a budovanie detského parku
v športovom areáli – z bezpečnostných dôvodov bolo „detské ihrisko“ premiestnené ,
opravené, natreté boli poškodené hojdačky,
umiestnený bol „kolotoč“
f/ výmena vodovodného potrubia na Strednej ulici – plánovaná akcia bola zrealizovaná,

žia. Naša radosť však netrvala dlho. Niekto
jednu lavičku odcudzil. Ďalším nie malým
problémom v našej obci sú nelegálne skládky komunálneho odpadu a rozhádzané
smeti po obci. Možno si poviete – veď
tam majú „aktivákov“ nech upratujú!. Áno
máme tzv“aktivákov“ , ale tiež je nemysliteľné aby dennodenne zbierali obaly zo
sladkostí, plastové fľaše a iný odpad, ktorí je rozhádzaný po obci. Myslím, že nám
všetkým by malo záležať na tom, ako naša
obec vypadá. Nie je to len o tom spoliehať
sa na Obecný úrad, ale je treba aby sme
sa nebáli upozorniť tých ktorým je naša
obec úplne ľahostajná.
Verím že väčšine z nás na našej obci záleží a vopred všetkým , ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom snažia o jej skrášlenie úprimne
ďakujem
počas vykonávania prác boli zároveň umiestnené aj kanalizačné rúry
Oblasť kultúry, športu a školstva
V tejto oblasti sa nám podarilo zrealizovať
všetky plánované aktivity – kultúrna jeseň,
usporiadanie tradičných kultúrno-spoločenských akcií – fašiangový karneval, oslavy
oslobodenia obce, deň matiek, MDD „Beh
A. Sokola“, Jánsky guľáš, Palacinkový Annabál, podujatie v rámci mesiaca úcty k starším, futbalový turnaj, oslavy SNP, súťaž požiarnych družstiev, Mikuláš
Na konci školského roku boli v obradnej sieni Obecného úradu slávnostne prijatí budúci
prváci, ktorým sme venovali balíček so školskými potrebami, žiakom s výborným prospechom bola vyplatená finančná odmena.
Tradičná podpora obce patrí futbalistom
členom biliardového klubu, členkám klubu
Pilates, členom posilňovne a nezabúdame
ani na členov Jednoty dôchodcov v našej
obci.
Ostatné oblasti – v rámci protipovodňových
opatrení boli čistené toky Osrblianka a Čierny Hron
– v rámci možností bola poskytovaná a zabezpečovaná autodoprava
– podpora súkromného podnikania
Okrem týchto plánovaných akcií sa nám
v roku 2011 podarilo nasledovné:
– Orezanie stromov na Hronskej ulici
– Výrub stromov na Námestí 6.marca pri
budove bývalého zdravotného strediska
– Predĺženie verejného osvetlenia na Švermovej ulici k rod .domom oproti Valaskej
a na Jilemnického ulici (cesta „Za Stenu“)
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– Štátny stavebný dohľad na budove bývalého zdravotného strediska – následné
vyčistenie, vydezinfikovanie a zabezpečenie proti vniknutiu cudzích osôb – na
základe rozhodnutia stavebného úradu,
vlastník vykonal uložené nariadenie
– Návšteva v Šahách a Bernecebaráty pri
príležitosti spomienkových osláv narodenia A. Sokola
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– Charitatívne športové a kultúrnospoločenské podujatie za účasti športových
hviezd a olympionikov
– Riešenie sťažností obyvateľov Hronskej
ulice – hlučnosť, prašnosť – príjazdová
cesta na „Uhlisko“, znečisťovanie ovzdušia výfukovými plynmi – zo strany
podniku Lesy SR boli k dnešnému dňu
vykonané prvé opatrenia na nápravu

– Osadenie dopravného značenia a rampy
– Návšteva Špecializovaného zariadenia
TEREZA pri príležitosti Mesiaca úcty
starším
– Riešenie dopravnej situácie na Švermovej ulici – osadenie dopravnej
značky STOP

Oslavy 85.výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Hronci
16.septembra 2011 sme si slávnostne pripomenuli 85.výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru našej obce.

Na úvod osláv starosta obce p. Bohuslav
Nemky odovzdal hasičskému zboru novo
zrekonštruovanú a p. farárom Mgr. Račekom
posvätenú budovu požiarnej zbrojnice do
užívania . Účastníci osláv si uctili položením
kytíc pamiatku padlých v Slovenskom národnom povstaní a v 1.svetovej vojne.
Program osláv pokračoval v kultúrnom dome
v Hronci. Milým vystúpením nás všetkých
potešili naši najmenší – deti z Materskej školy
v Hronci. V slávnostnom príhovore starosta
obce – p. Nemky pripomenul bohatú históriu
hrončianskych hasičov , zhodnotil ich náročnú prácu a poďakoval a za aktívnu spoluprácu s obcou.
(pokračovanie na str. 4)

4

Slová uznania a vďaky vyslovili aj prítomní
hostia – riaditeľka OV DPO p. Renáta Rusová, riaditeľ OR HaZZ v Brezne – ing. Švantner, ing. Juraj Uhrín - starosta obce Valaská,
p. Peter Turňa.
Pri tejto významnej príležitosti bolo vyhotovené tablo členov DHZ, ktoré slávnostne
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odhalila predsedníčka spolu s veliteľom.
Oslavy pokračovali v dobrej nálade tanečnou
zábavou.
V nedeľu 17.septembra bola odslúžená slávnostná svätá omša za našich dobrovoľných
hasičov.
Úprimné a veľké poďakovanie patrí všetkým,

ktorí prispeli finančne na rekonštrukciu
budovy požiarnej zbrojnice alebo na zorganizovanie osláv 85.výročia založenia DHZ
v obci Hronec ale nemalé poďakovanie patrí
aj všetkým, ktorí odpracovali nemálo brigádnických hodín počas rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice.
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S určitými obavami a neistotou sme tento rok
pripravovali tradičné podujatie – Mikuláša.
Myšlienka zorganizovať podujatie, ktoré
bude zaujímavé pre deti ale aj dospelých sa
všetkým zainteresovaným organizátorom
hneď zapáčila.
Bolo potrebné myslieť na každý jeden detail,
aby sme akciu zvládli k spokojnosti. I keď
nám počasie na začiatku neprialo, Námestie
už do 13,00 hod. ožívalo. Šírila sa lákavá vôňa
vinočných oplátok , kapustnice, pečených
klobás, harule a mikulášskeho punču.
Prvým účinkujúcim bola dychová hudba Selčianka z Banskej Bystrice. Na pódiu ich vystriedali a milým „mikulášskym“programom nás
potešili deti z Materskej školy. Po ich vystúpení zneli tóny vianočných kolied opäť v podaní
dychovej hudby Selčianka.
Hudobná skupina ROCKFOR roztancovala
prítomných. Čas rýchlo ubiehal v dobrej nálade, pri výbornej hudbe a ani sme sa nenazdali
a prišla chvíľa príchodu Mikuláša.
Na Námestie sa blížil vláčik, ktorým sa priviezol Mikuláš v sprievode anjelika a nechýbal ani čert. Príchod Mikuláša bol spestrený
krásnym ohňostrojom.
Mikuláš, anjelik a čert sotva mohli prejsť
pomedzi množstvo ľudí, ktoré sa na námestí
stretlo. Po privítaní a príhovore, Mikuláš spolu s malým dievčatkom rozsvietili vianočný
stromček. Ako každý rok aj teraz mal pre každé dieťa pripravený balíček so sladkosťami.
Nálada na Námestí bola naozaj výborná, ľudia sa zabávali, tancovali a spievali. K naozaj
veselej atmosfére svojim umením určite prispela hudobná skupina Los Babracos.
Posledným prekvapením pre deti ale aj rodičov bolo púšťanie balónov šťastie. Celé podujatie bolo ukončené farebným ohňostrojom.
Touto cestou ďakujeme našim sponzorom,
ktorý nám pomohli pri zabezpečení tejto
myslím vydarenej akcie.
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Mikulášska nádielka
pre malých aj veľkých

Poďakovanie patrí aj p.MUDr. Vierke Weissovej, ktorá s láskou pre všetkých prítomných
niekoľko hodín piekla vianočné oplátky.
Ďakujeme aj šikovným žienkam p. Karolíne
Majerovej, p. Anastázii Majerovej a slečne
Milke Milanovej. Ich umenie a šikovné ruky
ocenili určite všetci prítomní.
Veľké poďakovanie patrí aj všetkým spoluorganizátorom – členom DHZ Hronec a členom komisie pre šport a mládež, ktorí s maximálnou ochotou pomáhali pri technickom
zabezpečení akcie.
Modeláreň s.r.o. Hronec – p. Konkolovský ,
Technos a.s. Hronec, ing. Caban, Turist hotel
Drotár – p. Medveď, DJ Majo, Pekáreň u ST.
Klausa -p. Perichtová, HSQ Brezno – p. Dibáková, Okresná organizácia strany SMER -SD,
Pizzeria Hronka – p. Olšiaková , Kaviareň
Koruna – p. Trniková, p. Satmar.

Veríme, že všetci, ktorí prijali naše pozvanie
na Námestie sa cítili príjemne, prežili milé už
predvianočné chvíle v spoločnosti svojej rodiny,
priateľov a známych.
Dúfame, že táto akcia sa stane tradičnou
a o rok sa nám ju podarí zopakovať.
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Oznamy obecného úradu
Daň z nehnuteľností - rok 2012
Tak ako každý rok, tak aj v roku 2012
bude obec Hronec v zmysle zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnení a v zmysle VZN číslo
5 /2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vyberať daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.
Každý občan a podnikateľský subjekt, ktorý vlastní nehnuteľnosť / pozemok, stavbu,
byt, nebytový priestor/ je povinný platiť
daň z nehnuteľností.
Kto, dokedy a kde je povinný podať daňové
priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú
len fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena
oproti vlaňajšiemu roku a to do 31.januára
v tej obci, alebo meste, na území ktorého sa
nehnuteľnosť nachádza.
Zmenou rozumieme: nadobudnutie nehnu-

Separovaný zber
komunálneho odpadu
Naša obec sa zapojila do projektu „Investícia
do Vašej budúcnosti“, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie.Cieľom tohto projektu je skvalitnenie systému separovaného zberu
komunálneho odpadu v Združení obcí Ekológ,
v ktorom je združených 24 obcí nášho okresu.
Za týmto účelom sme v našej obci rozmiestnili
zberné nádoby na sklo, papier a plasty, ktoré sú
farebne odlíšené. Zelená zberná nádoba slúži
na zber skla, modrá zberná nádoba na zber
papiera a žltá zberná nádoba na zber plastov.
Nádoby sú umiestnené na Námestí 6.marca,
pri budove obecného úradu a na zastávke pred
ZLH Plus. Vyzývame a prosíme občanov, aby
vzhľadom na ochranu životného prostredia
využívali aj túto formu separácie odpadu a do
zberných nádob nesypali iné odpady, ako tie,
na ktoré sú určené.
Zavedený zber plastových fliaš a skla bude v
našej obci aj naďalej zachovaný.

Daň za psa
Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunál-

teľnosti – kúpou, darom, dedením (noví
vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť
iba minulý rok, alebo v predchádzajúcich
rokoch a dosiaľ nepodali priznanie), zmenu účelu využitia (napríklad využívanie
časti nehnuteľnosti na podnikanie), preklasifikovanie druhu pozemku, pristavenie,
prípadne nadstavenie nehnuteľnosti.
Predmetom dane sú tie pozemky, stavby,
byty, nebytové priestory, ktoré zmenili v
roku 2011 vlastníka, pričom rozhodujúci je
stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. To
znamená, že daňové priznanie podáva tá
fyzická, alebo právnická osoba, ktorej bolo
vyznačené a potvrdené vlastníctvo katastrálnym úradom k 1. januáru 2012.
Vznik alebo zánik daňovej povinnosti má
oznamovaciu povinnosť. To znamená, že
ten, kto nehnuteľnosť predal, alebo daroval, ale aj ten, kto nehnuteľnosť nadobudol
(právnická aj fyzická osoba) je povinný
vznik, či zánik vlastníctva oznámiť obci
vždy do 30 dní odo dňa nasledujúceho po
dni zmeny.
ne odpady a drobné stavebné odpady a v
zmysle VZN č. 5/2010 je daňovník povinný
oznámiť správcovi dane /obci/ vznik alebo
zánik daňovej povinnosti do 30 dní od jej
vzniku alebo zániku na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii u správcu dane.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane za
psa zanikne, ak daňovník zánik neoznámi
správcovi dane v uvedenej lehote a na príslušnom tlačive.
Výška dane za psa je 5,00 EUR za kalendárny rok za každého psa. Daň za psa je potrebné zaplatiť do 31.1.2012 u správcu dane v
hotovosti, alebo prevodným príkazom na
č.ú. 2001473001/5600, kde do poznámky
treba uviesť typ dane, meno a priezvisko
daňovníka.

Práce na cintoríne
a nájomné zmluvy
Oznamujeme občanom, že všetky práce súvisiace s úpravou hrobov alebo ich výstavbou je potrebné nahlásiť na obecnom úrade, kde im bude vydané povolenie na tieto
práce.
Taktiež prosíme nájomcov hrobových
miest, ktorí ešte nemajú s prenajímateľom
uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesta, aby si ju prišli uzavrieť na obecný úrad.

Tlačivá
Daňovník je povinný v daňovom priznaní
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce pre
výpočet dane. Vyplniť tlačivo a vypočítať
daň si musí každý daňovník sám.
Údaje o nehnuteľnostiach sa vypisujú z
listu vlastníctva, osvedčenia o dedičstve,
kúpnopredajnej zmluvy, darovacej zmluvy
a iných nadobúdajucich dokumentoch.
Občania môžu daň z nehnuteľností a
poplatok za komunálne odpady uhradiť v
hotovosti v úradných dňoch a hodinách do
pokladne obecného úradu, alebo bankovým
prevodom na účet obecného úradu.
Platobné výmery budú doručené každému daňovníkovi a poplatníkovi do vlastných rúk. V prípade hotovostnej platby
je potrebné priniesť platobný výmer so
sebou.
Žiadame občanov, aby platby realizovali
až po doručení platobných výmerov, na
ktorých sú uvedené všetky dôležité údaje
pre uskutočnenie platby (suma vyrúbenej
dane, číslo účtu, termín splatnosti, ...)

OBEC HRONEC
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) a
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
vydáva
NÁVRH DODATKU č. 1/2011
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2010
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Návrh tohto dodatku bol:
Zverejnený na úradnej tabuli obce dňa:
28.11.2011
Zverejnený na internetovej stránke obce
dňa 28.11.2011
Termín doručenia pripomienok: 9.12.2011
Zvesený z úradnej tabule obce dňa:
Bohuslav Nemky starosta obce
Obec Hronec v zmysle ustanovenia § 4 ods
3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
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stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2010 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady nasledovne:
§ 1 Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené Obecným zastupiteľstvom v
Hronci dňa 16.11.2010 sa týmto dodatkom
mení a dopĺňa nasledovne:
V § 6 Sadzba dane
– v odstavci 2 písmeno g/ stavebné pozemky
sa mení sadzba dane z 0,50 % zo základu
dane na 0,55 %.
– V § 9 Oslobodenie od dane sa dopĺňa bod 3:
Celková výška vyrúbenej dane z nehnuteľnosti sa znižuje o 2,00 EUR:
a/ u všetkých obyvateľov, ktorí ku dňu 1.1.
príslušného roka dosiahli vek 65 rokov
b/ u občanov s ťažkým zdravotným postihnutím /držiteľ preukazu ZŤP/, ktorí musia
doložiť hodnoverné doklady
V § 28 Sadzba poplatku
– v odstavci 1, písmeno a) sa dopĺňa veta:
Výška poplatku sa znižuje o 5,00 EUR:
aa/ u všetkých občanov, ktorí ku dňu 1.1.
príslušného roka dosiahli vek 65 rokov ab/ u
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
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/držiteľ preukazu ZŤP/, ktorí musia doložiť
hodnoverné doklady Táto úľava z poplatku
za komunálny odpad bude poskytnutá aj
jednej samostatne žijúcej osobe v rodinnom
dome
– v odstavci 2 sa celé znenie nahrádza nasledovne:
U právnických osôb a podnikateľov je
sadzba poplatku stanovená na 1,77 EUR za
odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
za jednu 110 litrovú kuka nádobu podľa §
79, ods.2.
V § 32 Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku sa celé znenie nahrádza:
Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo
odpustí na základe podkladov:
a/ potvrdenie zamestnávateľa
b/ potvrdenie vojenského útvaru, alebo
vojenskej správy
c/ potvrdenie zariadenia na výkon väzby o
výkone väzby
d/ potvrdenie zariadenia sociálnej starostlivosti, domova dôchodcov, detského domova
e/ čestné prehlásenie o ubytovaní v mieste sídla navštevovanej strednej alebo vysokej školy
f/ čestné prehlásenie občana o pobyte v
zahraničí
V § 34 Prípady zníženia alebo odpustenia
poplatku sa pôvodné znenie nahrádza:
Na základe žiadosti poplatníka správca dane
vráti 50 % z paušálneho poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie
a/ poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo

miesta trvalého pobytu z titulu výkonu práce a je ubytovaný v mieste výkonu práce na
základe potvrdenia podľa § 32 písm.a) b/
študentovi strednej alebo vysokej školy na
základe čestného prehlásenia podľa § 32
písm. e)
Na základe žiadosti správca dane vráti
paušálny poplatok za príslušné zdaňovacie
obdobie
– občanovi na základe potvrdenia podľa
§ 32 písm.b)
– občanovi na základe potvrdenia podľa
§ 32 písm.c)
– občanovi na základe potvrdenia podľa
§ 32 písm.d)
– občanovi zdržujúcemu sa dlhodobo
v zahraničí na základe čestného prehlásenia
podľa § 32 písm.f
§ 2Účinnosť
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.januára
2012.
§ 3 Záverečné ustanovenie
Tento dodatok č. 1/2011 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hronec č. ….........
dňa ….......................
V Hronci, dňa …...........................
Bohuslav Nemky, starosta obce

Príjemné vianočné predpoludnie v Špecializovanom zariadení TEREZA

Za ľúbezných tónov vianočnej koledy, ktorú zaspievali členovia spevokolu Jednoty dôchodcov, sa začalo príjemné vianočné predpoludnie v Špecializovanom zariadení TEREZA.
V úvode sa obyvateľom tohto zariadenia prihovoril starosta
obce p. Nemky a zaželal všetkým krásny predvianočný čas,
pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.
Milým kultúrnym programom poskladaným z vinšov, básničiek

a vianočných pesničiek potešili deti z Materskej školy v Hronci. Po ich
vystúpení v zariadení zneli tóny kolied, ktoré si spolu so spevokolom
zaspievali aj obyvatelia zariadenia. Určite si pri nich zaspomínali na
svoju mladosť, na svoju rodinu. Trblietajúce sa šedivé vlasy, vráskavá
tvár, ohnutý chrbát, iskra nadšenia v očiach a zrobené ruky tlieskajúce
do taktov kultúrneho programu vyjadrovali vďačnosť za ochotu prísť
medzi nich a spríjemniť im čakanie na najkrajšie sviatky roka.
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Domy a ľudia

Celkom na začiatku
Vtáčnik – tento názov podľa kopca i lesa nad
Hroncom dostala budova na námestí niekedy okolo roku 1960. Svoju najväčšiu slávu ale
zažila dávno predtým - medzi prvou a druhou
svetovou vojnou. Ale začnime celkom od začiatku a pekne po poriadku.
Na hrončianskom námestí - na Pľaci v 18. storočí, za panovania Márie Terézie, bola erárna
železná huta. Na mieste, kde je teraz obchod
a hostinec Vtáčnik stálo vtedy viac samostatných rozložitých drevených budov – medzi nimi
,,banícka izba“, kde sa zhromažďovali baníci
pred odchodom na šichtu do okolitých baní,
byt majstra – hámorského kováča i prvý drevený kostolík. Oproti pod svahom dymili taviace
pece a klepali kladivá vykúvacích hámrov.
Začiatkom 19. storočia železiarska výroba
priestor terajšieho námestia opustila. Presťahovali ju na miesto, kde je teraz podnik Technos.
Vznikla tam nová maša s výkonnými vysokými
pecami a zlieváreň. Spomínané drevené budovy starej huty zmizli a namiesto nich postupne
vyrastali nové budovy reprezentačného námestia. Do Hronca ako do rušného a významného priemyselného strediska často chodievali
úradné či obchodné návštevy. Bolo ich treba
na určitej úrovni ubytovať i stravovať. A preto
v roku 1834 pod patronátom fabriky na námestí postavili nový areál komorského zájazdného
hostinca. Jeho jednoposchodová budova stojí
dodnes a díva sa svojím priečelím na každého
kto na námestie prichádza.
Nový komorský hostinec
Ako vyzeral tento hostinec? Podľa pôvodných zachovaných stavebných plánov v strede
priečelia bol hlavný vchod do chodby, prechádzajúcej objektom a vedúcej dozadu do
veľkého dvora za budovou. Priestorný dvor
bol ohradený múrom s bočnými vchodovými

Obchod a hostinec Vtáčnik (1. časť)

bránami od Čierneho Hrona i od cesty. Zadnú
časť dvora uzatvárala dlhá prízemná budova
s maštaľami a drevárňami. Stred dvora zaberal veľký prístrešok pre koče a vozy. V prízemí
hostinca boli obchodné miestnosti a výčap, do
nich sa vchádzalo z námestia dverami po stranách hlavného vchodu. Na prízemí bola tiež
kuchyňa s komorami a schodište na poschodie. Miestnosti v prízemí mali aj východy do
dvora. Na poschodí bola veľká jedáleň a ubytovacie izby prístupné zo schodišťa. Z izieb
bolo možné vyjsť aj na dlhú pavlač obrátenú
do dvora a stadiaľ dať pokyny služobníctvu.
Kresťanský potravný
spolok (družstvo)
Po uplynutí storočia - okolo roku 1900 – hostinec zmenil vzhľad i majiteľov. Od roku 1902
sídlilo v budove Kresťanské potravné družstvo.
Pôvodnú budovu hostinca zvnútra čiastočne
prestavali. Prejavilo sa to i navonok – na fasáde
sa zmenil počet a tvar vonkajších okien i dverí.
Dvor zanikol, jeho priestor zastavali či obstavali. Vyrástla na ňom ďalšia stavba, tesne prepojená zvnútra i zvonku so starým hostincom.
Vznikol tak komplex budov, ako ho poznáme aj
teraz. Nová stavba bola jedno-, čiastočne dvojposchodová so zaujímavou vežičkou, s južne
orientovanou fasádou do ulice. Fasáda dostala
bohatú secesnú štukovú výzdobu na spôsob
mestských palácov v Budapešti. Podčiarkuje
doteraz historickosť hrončianskeho námestia
a svedčí o prosperite bývalého železiarskeho
centra. Novostavba patrila inžinierovi Poliakovi. Okrem hostinských priestorov v prízemí
boli v nej ďalšie ubytovacie izby a v trojpodlažnej časti kompletné byty.
Po roku 1918 inžinier Poliak presídlil do
Maďarska. Jeho dom Kresťanské potravné
družstvo v roku 1924 prikúpilo k starému
hostincu a získalo do svojho vlastníctva celý

komplex. Tak mohlo rozšíriť svoje obchodné
a hostinské služby aj o kultúrnu činnosť.
Ako vyzerala budova terajšieho Vtáčnika a čo
sa v nej skrývalo medzi prvou a druhou svetovou vojnou? Najstarší obyvatelia, ktorí vyrastali v Hronci okolo roku 1930 si to pamätajú takto (pomocníkom nám môže byť aj uverejnená
fotografia):
Všetky miestnosti v opisovanej budove boli
dokonale využívané. Podľa historickej fotografie na prízemí, pri čelnom pohľade spredu, vľavo bol obchod s miešaným tovarom,
ľudovo nazývaný ,,konzum“. Obchodvedúcim
bol pán Spišák. Pri dverách obchodu vidíme
sudy na petrolej, ktorý sa ešte používal na svietenie, hoci v obci od roku 1927 už bola zavedená elektrika. Vedľa konzumu vpravo, pod
nápisom Hostinec sú dvere do pohostinstva.
Pohostinstvo malo vlastne dve prevádzky. Tá
vedľa konzumu, to bola jednoduchá krčma
– výčap (po hrončiansky aj ,,trinkštúbňa“
– tí, čo poznajú nemecký jazyk, si to vedia
preložiť). Slúžil najmä drevárskym robotníkom a povozníkom so záprahmi väčšinou zo
susedného Čierneho Balogu (z Handľov),
ktorí prechádzali cez Hronec, zastavovali sa
a chvíľu tu pobudli pri cestách za týždňovou
prácou v horách alebo v drevosklade v Hronci
na Uhlisku či píle na Štiavničke. Hlavný vchod
do objektu vidíme v strede, medzi dverami do
konzumu a do výčapu.
Ďalšia hostinská prevádzka s vchodom od ulice bola v prízemí bývalého Poliakovho domu.
Bol to ,,lepší“ hostinec aj so stravou, tzv. ,,bodega“ (tento názov sa používa dodnes). Bodega
slúžila Hrončanom – väčšinou fabrickým
zamestnancom, ktorí sa cítili ,,väčšími pánmi“.
Boli tam dve miestnosti a kuchyňa. Hostinské
podnikanie v Kresťanskom potravnom družstve viedol židovský zamestnanec, pán Ignác
Grossmann (bol aj výčapníkom). Vykonával
svoje funkcie a prácu veľmi úspešne a preto
jeho vierovyznanie kresťanskému vedeniu
družstva vôbec nevadilo. Kresťanské potravné
družstvo bolo úspešnou ,,protiváhou“ konkurujúcemu židovskému obchodníkovi a hostinskému Pinkusovi Windholzovi (ten mal svoje
prevádzky v dome oproti, asanovanom v roku
2008) a tiež obchodu Pohronského družstva
(terajšia budova obchodu Reja). V Hronci sa
ale uživili všetci.
Na poschodí, v bytoch v novšej časti bývali
vedúci zamestnanci družstva. Ich bývalé byty
v staršej časti zaujali kultúrne spolky, ktoré
za priestory platili družstvu nájomné. Do
väčšiny miestností na poschodí (veľká bývalá
jedáleň a tri bočné izby) prichýlilo družstvo
spolok Čítací a spoločenský kruh, ľudovo
nazývaný Kasíno.
(nabudúce Obchod a hostinec Vtáčnik - 2. časť)
Martin Weiss
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