Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hronec, konaného dňa 27.11.2020

Prítomní poslanci: 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. Návrh rozpočtu obce na rok 2021, Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 -2023
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Hronec na rok 2021
4. Návrh na zmenu rozpočtu obce Hronec
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. .../2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. .../2020 o poskytovaní
jednorazovej finančnej výpomoci z rozpočtu obce Hronec
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č..../2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hronec na príslušný kalendárny rok
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
9. Majetkové veci – odpredaj pozemkov
10. Rôzne
a/ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2021
b/ schválenie odmeny hlavnej kontrolórky
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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: Soňa Trniková
Člen: Eva Jendrálová
Určenie overovateľov zápisnice:
Lívia Petrovská
Mgr.Peter Morong
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo
u r č u j e:
overovateľov zápisnice:

zapisovateľa:

Lívia Petrovská
Mgr. Peter Morong
Mgr. Jaroslava Gromusová

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

Obecné zastupiteľstvo
volí
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:

ing. Vladimír Brieda

členovia:

Soňa Trniková
Eva Jendrálová

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

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, Soňa Trniková
zdržal sa: 0

proti: 0

Návrh programu bol jednomyseľne schválený

K bodu č. 3
Návrh Rozpočtu obce Hronec na rok 2021, Návrh Rozpočtu obce na rok 2022-2023,
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Rozpočtu obce Hronec na rok 2021
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
a na roky 2022-2023. Rozpočet obce Hronec na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j.

v príjmovej časti vo výške 589 149 € a vo výdavkovej časti vo výške 598 149 €.
Požiadal hlavnú kontrolórku p. Ľuptovčiakovú na predloženie stanoviska k návrhu rozpočtu
obce Hronec na rok 2021. Hlavná kontrolórka vo svojom stanovisku odporučila Obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce schváliť.

Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
S ch v a ľ u j e:
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce Hronec na roky 2022-2023

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. 4
Návrh na zmenu rozpočtu obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020.
Navrhovaným rozpočtovým opatrením č. 3/2020 sa menia nasledovné ukazovatele
rozpočtu:
Príjmové finančné operácie
Čerpanie rezervného fondu

73 200 €

Zníženie rozpočtu

16 700 €

Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov
Spolu za finančné príjmové operácie

zvýšenie rozpočtu

16 700 €

73 200 €

Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 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

K bodu č. 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pôvodné VZN o miestnych daniach a poplatkoch už bolo rozšírené o dva dodatky k VZN,
a bolo potrebné tieto zmeny zapracovať do jedného uceleného všeobecne záväzného nariadenia.
Podnikateľské subjekty využívajú na uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu aj
nádoby o objeme 240 l. Z tohto dôvodu sa rozširuje cenník za vývoz nádob pre podnikateľov
o 240l nádobu

Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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. 6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 2/2020 o poskytovaní
jednorazovej finančnej výpomoci z rozpočtu obce Hronec
Starosta obce predložil prítomným poslancom dôvodovú správu k Návrhu Všeobecne záväzného

nariadenia obce Hronec č. 2/2020 o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci z rozpočtu
obce Hronec. Predmetný návrh VZN upravuje v písomnej forme poskytovanie jednorazových
finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec obyvateľom trvalo bývajúcim v obci Hronec,
ktorí ku dňu 1.1. príslušného kalendárneho roku dosiahli vek 65 rokov a držiteľom preukazu
ŤZP a za predpokladu, že má obec na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok
vyčlenené finančné prostriedky. Výška jednorazovej finančnej pomoci je 20 €
Uznesenie č. 57/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č. 2/2020 o poskytovaní jednorazovej
finančnej výpomoci z rozpočtu obce Hronec

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
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č.3/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hronec na príslušný kalendárny rok

Obec Hronec má na svojom území zriadenú Materskú školu s právnou subjektivitou, sídlo
ul.29.augusta 64, Hronec
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje obec Hronec
každoročne dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu detí v MŠ,
(potencionálni stravníci) podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho roka.
Pre výpočet dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Hronec na rok 2020, boli použité predpokladané bežné výdavky na osobné náklady a
predpokladané prevádzkové náklady MŠ . Výška dotácie na rok 2021 je 3445 €/dieťa.
Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hronec č.3/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Hronec na príslušný kalendárny rok
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
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hronec
Pracovný pomer hlavnej kontrolórky p. Evy Ľuptovčiakovej končí dňa 31.1.2021.
V súlade s §18 a ods (2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení deň konania voľby
hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste
obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas
posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. V súlade s vyššie
uvedeným navrhujeme vykonať voľbu hlavného kontrolóra v rámci bodu rokovania riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronci dňa 19.01.2021. Na základe prijatého uznesenia
OcZ bude deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec, ďalšie podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky zverejnené na úradnej tabuli,
internetovej stránke obce Hronec. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať
svoje písomné prihlášky najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb t.j. do 05.01.2021 do
15,00 hod. v podateľni Obecného úradu v Hronci.
Súčasťou prihlášky musí byť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne stredné vzdelanie.

Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie:
návrh voľby hlavného kontrolóra obce Hronec v roku 2021
schvaľuje
1. v zmysle §18 a ods.(2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec na deň 19.01.2021 na
zasadnutí OcZ v Hronci
2. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov OcZ v
Hronci
3. právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie na
rokovaní OcZ v deň konania volieb v časovom rozsahu päť minút.
4. náležitosti prihlášky:
a/ osobné údaje kandidáta
b/ písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa §7 ods. (1) a (2) zákona
č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného
kontrolóra obce Hronec
c/ údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu
o dosiahnutom vzdelaní.
d/ Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
e/ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
5. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.
6. termín ukončenia podávania prihlášok : 05.01.2021 do 15,00 hod.
7. miesto s spôsob odovzdania prihlášok : kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce
Hronec zašlú alebo osobne doručia písomnú prihlášku na adresu:
Obecný úrad, Zlievárenská ulica č. 516, 976 45 Hronec
v zalepenej obálke s označním „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –
NEOTVÁRAŤ“
8. pracovnú komisiu zloženú z poslancov OcZ : predseda – ing. Vladimír Brieda, členoviaIgor Nemky, Mgr.Peter Morong a vedúca Obecného úradu v Hronci – Mgr..Jaroslava
Gromusová. Komisia bude poverená kontrolou splnenia náležitostí doručených prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
9. S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na
ustanovený denný pracovný čas. 2 hod. s dňom nástupu do práce 01.02.2021

ukladá vedúcej Obecného úradu
zverejniť deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hronec a ďalšie podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce Hronec
s ch v a ľ u j e
V zmysle § 18a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne:
a/ voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním. V deň konania
volieb Obecné zastupiteľstvo schváli komisiu – jej počet a mená členov, ktorá sčíta
odovzdané hlasovacie lístky. Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a
podpisom starostu obce.
b/ samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých
kandidátov v deň konania volieb. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
c/ po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční prvé kolo volieb hlavného kontrolóra,
každý poslanec Obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých
kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami, každý poslanec
zakrúžkuje poradové číslo s menom vybraného kandidáta, lístok vloží do obálky, ktorú
odovzdá do pripravenej volebnej urny
d/ za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno
poradové číslo s menom kandidáta.
e/ na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Po skončení prvého kola hlasovania komisia
sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku prvého kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica
musí obsahovať počet odovzdaných hlasov, počet platných hlasov, počet hlasov pre
jednotlivých kandidátov. Výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu.
f/Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí OcZ sa vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší
počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s
najväčším počtom hlasov.
g/ medzi prvým a druhým kolom bude min ½ hodinová prestávka, počas ktorej budú
pripravené hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb, pre
voľby v druhom kole sa primerane použije procesný postup ako v prvom kole
h/ V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
i/ Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
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.9
Majetkové veci- odpredaj pozemku
Žiadosť o odpredaj pozemku- JUDr.Albín Kostolanský, Jablonové 323
Obecné zastupiteľstvo obce Hronec, na svojom zasadnutí, konanom dňa 15.10.2020,
Uznesením č. 46/2020 schválilo zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku parc.č. KN-C ¼
o výmere 55 m2- zastavané plochy a nádvoria pre žiadateľa – JUDr.Albín Kostolanský,
Jablonové 323 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Cena za 1m2 odpredávanej plochy je
3,85 €, celková kúpna cena za odpredávanú plochu je 211,75 €, slovom dvestojedenásť eur
sedemdesiatpäť 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.
Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č. KN-C ¼ o výmere 55 m2- zastavané plochy a nádvoria pre
žiadateľa – JUDr.Albín Kostolanský, Jablonové 323 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Cena za 1m2 odpredávanej plochy je 3,85 €, celková kúpna cena za odpredávanú plochu je
211,75 €, slovom dvestojedenásť eur sedemdesiatpäť 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

K bodu č. 10
Rôzne
a/ Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórky obce Hronec
Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá môže byť vyplácaná za určité dlhšie
obdobie alebo za každý mesiac.
Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť hlavnej kontrolórke p. Ľuptovčiakovej
odmenu vo výške 30% za obdobie 11 kalendárnych mesiacov január až november 2020.
Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
p.Eve Ľuptovčiakovej, hlavnej kontrolórke obce Hronec, v zmysle §18c ods.5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie
pracovných činnosti v roku 2020 vo výške 30% mesačného platu za obdobie 11

kalendárnych mesiacov január až november 2020, ktorá bude vyplatená v najbližšom
výplatnom termíne
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 plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2021
Starosta obce p. Nemky vyzval p.Evu Ľuptovčiakovú, hlavnú kontrolórku obce na
predloženie Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2021.
Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2021
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. 11
Interpelácie poslancov
Do termínu zasadnutia neboli doručené žiadne interpelácie poslancov
K bodu č. 12
Diskusia
Do diskusie sa nikto z prítomných neprihlásil
K bodu č. 13
Starosta obce p. Nemky vyzval predsedu návrhovej komisie ing. Briedu na predloženie
návrhu Uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené

K bodu č. 14
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil

Bohuslav Nemky
Starosta obce
Lívia Petrovská

Mgr.Peter Morong

overovateľka

overovateľ

Zapísala: Mgr. Jaroslava Gromusová

