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Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 28.6.2018 v zasadačke OcÚ o 16,00 hod
Zasadnutie OZ zvolal starosta obce Jozef Uram, podľa § - u 12, ods. 1 zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Počet prítomných poslancov je päť obecné zastupiteľstvo je
uznášania sa schopné.
Overovatelia:

Ing. Bruno Suchý

Ján Galeta

Prítomní poslanci:

Galeta Ján
Nittmannová Anna
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA
Brestenská Katarína, Ing.
Sombathyová Alena, Ing.

Ospravedlnení:

Barboríková Katarína, Ing. Bc.
Lesná Jana
Suchý Bruno, Ing.
Gajdošík Rudolf

HKO :

Ing. Jana Trubanová – ospravedlnená

Prítomní hostia: podľa prezenčnej listiny v prílohe
2. SSE Informácia o možnosti Financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia na LED svetláinformáciu podá pracovník SSE p. R. Zigo
Starosta privítal prítomných a požiadal pracovníka SSE p. Radovana Zigu o prezentáciu riešenia verejného
osvetlenia, kde sa obec nepodieľa finančne , investorom by mohla byť SSE. Ponúkajú: výmenu existujúcich lámp
za LED osvetlenie, od 22,0 do 4,00 hod uberie svietivosť, údržbu obec neplatí, je to už len jedna suma, a to toľko
koľko platíme teraz mesačne, v tej cene je elektrická energia, servis poruchu do 48 hodín odstránia, revízie.
Viazanosť na 15 rokov, potom vlastníctvo prechádza na obec , garancia je 15 rokov.
Galeta Ján – od kedy je to možné?
Škarbová Dana, ved.účt. – 1. slovenská je majiteľom akcií, zmluva nám končí na začiatku roku 2019, potom
prechádza do majetku obce
starosta – riešime to v predstihu, musí byť výberové konanie – verejné obstarávanie , ponuku môžu dať aj iné
firmy, skôr ako sa bude realizovať, urobia si audit, jednotlivé lampy zakreslia do mapy,
p. Ziga – obstarávanie trvá viac ako 2 mesiace, ponúka možnosť, opravia porušené vedenie, cena sa nemení, za
výjazd sa neplatí, dávajú kvalitné LED svietidlá, navrhol vyžiadať si referencie z obcí, ktoré ponuku SSE využili už
pred 6 rokmi, predstavil len službu, termín ešte netlačí.
Starosta poďakoval za ponuku.
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Uznesenie č.3/1/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Ponuku SSE na komplexné riešenie verejného osvetlenia, ktoré zahŕňa vypracovanie
technického návrhu, výstavbu, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia bez finančnej
spoluúčasti obce, využívajúc najmodernejšie technológie.
Starosta – za zapisovateľku určil Ľ. Dirnbachovú.
Za overovateľov navrhol Ing. Alenu Sombathyovú a Annu Nittmannovú
Hlasovanie:

Uznesenie č.3/2/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Overovateľov: Ing. Alena Sombathyová

Anna Nittmannová

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 3/2/2018/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

Ospr.
Počet poslancov
Hlasovanie

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Lesná Sombathyová Suchý
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Jana
Bruno
MBA
ZA

Ospr.
ZA
Celkom
ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

Ospr.
ZA
5 Neprítomní

5

PROTI

0

Ospr.
4

ZDRŽAL SA

0

OZ je uznášania schopné len pre časť bodov navrhovaného programu. Nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina
poslancov, navrhol vyradiť z programu body 8,10 a body 11.1. – 11.8. Správa HKO bola poslancom zaslaná
v podkladoch, Ing. Jana Trubanová HKO, sa pre nemoc ospravedlnila za neúčasť na dnešnom zasadnutí.
Program:
1. Otvorenie
2. SSE Informácia o možnosti Financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia na LED svetlá-

informáciu podá pracovník SSE p. R. Zigo
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Správa nezávislého audítora za rok 2017
5. Záverečný účet obce za rok 2017
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6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly rozpočtovej organizácie MŠ Hodruša-Hámre, Návrh

Plánu práce HKO na II. polrok 2018
7. Návrh na vyradenie nepotrebného hnuteľného majetku obce
8. Dodatok č. 3 k VZN č.2/2014/S o podmienke poskytovania sociálnych služieb a platení úhrad za

poskytované sociálne služby v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA Hodruša – Hámre - vyradený
9. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre Domov dôchodcov a DSS SOCIETA Hodruša-

Hámre mimoriadnou dotáciou z rozpočtu obce
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov - vyradený
11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce - body 11.1.-11.8. vyradené

11.1. Orságh Tomáš a manž. Simona – žiadosť o kúpu pozemku v kú Banská
Hodruša parc. EKN 6792
11.2. Renntax, a.s. Trnava – žiadosť o kúpu pozemkov v kú B. Hodruša
11.3. Mgr. Bašková G., Komora Ján a manž. Terézia – žiadosť o odkúpenie
pozemku v kú Dolné Hámre parc. č. EKN 417/231
11.4. Komora Ján a manž. Terézia – žiadosť o kúpu časti pozemku
v kú Dolné Hámre
11.5. Vlastníci garáží č. 76-85 v kú Dolné Hámre – žiadosť o odkúpenie pozemku
v kú Dolné Hámre parcela č. E-KN 166/3 pod garážami.
11.6. Víglašský Jozef – žiadosť o kúpu pozemku v kú Kopanice EKN 605/1
11.7. Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre a DODDY, s.r.o. Bratislava –
Žiadosť o prenájom cesty na baňu Rozália
11.8.

Kubisová Aneta a Abbas Merzouk, Šaľa – žiadosť o kúpu a predaj
pozemku v kú Banská Hodruša

12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Hlasovanie:

Uznesenie č.3/3/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Program 3. zasadnutia OZ
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 3/3/2018/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Lesná Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Jana
MBA
ospr
Počet poslancov
Hlasovanie

ZA

ospr
ZA
Celkom
ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

ospr
ZA
5 Neprítomní

5

PROTI

0

Ing.
Suchý
Bruno

ospr
4

ZDRŽAL SA

0

3. Kontrola plnenia uznesenia
Starosta informoval, že je naplánované stretnutie s Ing. Čamajovou na 12.7.2018, ohľadne prejednania
územného plánu obce. Ďalej informoval o priebehu súdneho sporu našej obce s povinnými Mestom Banská
Śtiavnica a Lesy SR,š.p. Žarnovica, obec podala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a Okresný súd
v Žiari nad Hronom dňa 21.6.2018 rozhodol, že sú povinní zdržať sa ťažby dreva ako aj zdržať sa vývozu už
vyťaženého dreva. Ťažiť sa môže len na pozemkoch, ktoré nie sú v súdnom spore. Lesný hospodár nesmie pustiť
žiadne drevo z hory. Ak by sa vyvážalo, je to trestný čin, marenie výkonu rozhodnutia.
4. Správa nezávislého audítora za rok 2017
Škarbová Dana – prečítala správu nezávislej audítorky Ing. Cibulovej, ktorá nemá námietky k ročnej závierke za
rok 2017.
Prečítala aj stanovisko HKO, k jednotlivým kapitolám záverečného účtu, porovnanie až s rokom 2015.
Ukazovatele finančnej sebestačnosti.
starosta – na stránke INEKO sú výsledky obce zverejnené, obec má veľmi dobré finančné zdravie
5. Záverečný účet obce za rok 2017
Škarbová Dana – predniesla záverečný účet, príjmy a výdaje za rok 2017, ktorý bol zverejnený na stránke obce,
a vyvesený na úradnej tabuli. Príjmy stúpli, došlo k zvýšeniu podielových daní, za KO, daň za ubytovanie,
v regióne Banská Štiavnica a okolie majú Vyhne a my najvyšší nárast výberu daní.
Hlasovanie:

Uznesenie č.3/4/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
I. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Hodruša-Hámre
za rok 2017
II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Obce
Hodruša-Hámre za rok 2017
Schvaľuje
I. Celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
II. Použitie prebytku z rozpočtového hospodárenia vo výške 31302,50 € na
tvorbu rezervného fondu vo výške 3131,- €.
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III. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na pridelenie do rezervného
fondu vo výške 24418,12 €.
IV. Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 60114,10 €
a z podnikateľskej činnosti vo výške 230,36 €
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 3/4/2018/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

Ospr.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Lesná Sombathyová Suchý
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Jana
Bruno
MBA
ZDRŽALA
SA

Ospr.

ZA

ZA

ZA

Ospr.

ZA

Ospr.

Počet poslancov

Celkom

9

Prítomní

5

Neprítomní

4

Hlasovanie

ZA

4

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

6. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly rozpočtovej organizácie MŠ Hodruša-Hámre, Návrh
Plánu práce HKO na II. polrok 2018
Starosta – podklady boli poslancom zaslané

Uznesenie č.3/5/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Správu Ing. Jany Trubanovej, hlavnej kontrolórky obce z finančnej kontroly rozpočtovej
organizácie Materskej školy v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 3/5/2018/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

Ospr.
Počet poslancov
Hlasovanie

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Lesná Sombathyová Suchý
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Jana
Bruno
MBA
ZA

Ospr.
ZA
Celkom
ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

Ospr.
ZA
5 Neprítomní

5

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ospr.
4
0

7. Návrh na vyradenie nepotrebného hnuteľného majetku obce

6

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica z 3. OZ dňa 28.6.2018

Starosta- nahromadili sa nám staré, nepotrebné vraky áut, odhlásené a nepoužiteľné, plošina –rameno je
zlomené, nedá sa opraviť, oprava je nerentabilná. Stačí nám práce vykonávať dodávateľsky. Hasičské vozidlo je
hrdzavé aj nádrž, neoplatí sa opravovať. Za 2250,- € sme kúpili staršie v dobrom stave.
Vozidlá odpredáme, alebo zošrotujeme.
DHZO Kopanice – dostali protipovodňový vozík.
Hlasovanie:

Uznesenie č.3/6/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Na základe návrhu vyraďovacej a likvidačnej komisie, ktorá po prehodnotení
inventarizačných zápisov navrhla OZ, vyradenie nasledovného HIM v zostatkovej nulovej
hodnote predajom :
ev.číslo 60013/1999 Nákladné motor.vozidlo LIAZ 706, obstar.cena 522,80 €
dočasne odhlásené pre nepojazdnosť
ev.číslo 60015/1993 Avia montážna plošina, obstar.cena 8 962,36 €
dočasne odhlásené pre nepojazdnosť
ev.číslo 60051/1993 špeciálne požiarne vozidlo ZC 493AJ, obstar.cena 6 725,69 €
dočasne odhlásené
Vyradenie DHM:
El.organ VEGA z roku 1984 ponúknuť na predaj za 99,- €.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 3/6/2018/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

Ospr.
Počet poslancov
Hlasovanie

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Lesná Sombathyová Suchý
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Jana
Bruno
MBA
ZA

Ospr.
ZA
Celkom
ZA

9

ZA
Prítomní

ZA

Ospr.
ZA
5 Neprítomní

5

PROTI

0

Ospr.
4

ZDRŽAL SA

0

9. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre Domov dôchodcov a DSS SOCIETA HodrušaHámre mimoriadnou dotáciou z rozpočtu obce
Cesnaková Ľubica, Mgr., riaditeľka DD a DSS SOCIETA – na základe ŠD v zariadení DD a DSS SOCIETA je
potrebná výmena podlahovej krytiny, ktorá je pôvodná z roku 1992.Výmenu nemohli realizovať v minulom roku,
nakoľko mali havarijný stav kotolne, žiadajú o finančné prostriedky, aby mohli zabezpečiť výmenu podlahovej
krytiny, ale najskôr je potrebné urobiť výmenu rozvodov kúrenia. Robili prieskum trhu a najlepšie je PVC. Pri
realizácii je však problém, kam umiestniť klientov, 80% nemá kam ísť.
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starosta – mali sme výnimku do júna 2018, ale splnenie opatrenia bolo predĺžené o 1 rok, do vykurovacej sezóny
je potrebné vymeniť radiátory a rozvody, to z vlastných zdrojov DDa DSS a do 30.6.2019 podlahovú krytinu. DD
nespĺňa podmienky na m2 na klienta, môže sa stať, že nám nepredĺžia výnimku a musela by klesnúť kapacita
z 22 na 12 klientov. Je spracovaný projekt, ale nemôžeme investovať do cudzieho majetku.

Uznesenie č.3/7/2018/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov pre Domov dôchodcov a DSS SOCIETA HodrušaHámre z rozpočtu obce na rok 2019 na bežné výdavky
vo výške 10932 € na účel: výmena podlahovej krytiny v DD a DSS SOCIETA.
15. Rôzne

Nittmannová Anna – upozornila na porozbíjané okná na bývalej základnej škole č. 82
starosta – už sú objednané mreže, je vypracovaná štúdia na komunitné centrum, ale budova je na tento účel
veľká, rieši sa polovica komunitné centrum a polovica sociálne byty.
Informoval, že máme problém s nedostatkom aktivačných pracovníkov, nemá kto kosiť a pod.
Brestenská Katarína, Ing. – opýtala, sa či sa bude opravovať cesta na Kopanice
starosta – máme prísľub
Brestenská Katarína, Ing. – žiada stretnutie s predstaviteľmi obce, opraviť cestu pred obchodom, v septembri
bude stretnutie na Kopaniciach, cesta do Dômkov – sú tam jamy.
starosta – oprávky sú plánované na august, zvodidlá musia byť urobené dodávateľsky
16. Diskusia

Ciblík Karol – žiada vybudovať na cintoríne v Banskej Hodruši prístrešok k domu smútku na cintoríne
starosta – práve sa spracováva projektová dokumentácia
Ciblík Karol –žiada viac kontajnerov na separovaný odpad – na kovy a tetrapaky
starosta – má byť rokovanie s ENVIPAKOM, ale upozornil, že stále prebieha aj zber separovaného odpadu do
vriec.
prednosta – kovy a tetrapaky je možné odovzdávať vo vrecovom zbere
Ďurčová Anna – upozornila, že upratuje okolo kontajnera, otvory na kontajneroch sú malé, potom sú vrecia so
separovaným odpadom pri kontajneroch a kontajnery sú prázdne
Bača E. – navrhol používať na separovaný odpad 1100 l kontajnery, navrhol 2x do roka veľkokapacitné
kontajnery , v Rakovej 2 x1100 l kontajner na KO aj pri kostole v B. Hodruši, pri cintoríne v B. Hodruši sa nedá
dať 1100 l kontajner, nedostane sa tam kukavoz.
starosta – riadime sa podľa možnosti zberu a vysýpania
Starosta poďakoval prítomným za spoluprácu a ukončil 3. zasadnutie OZ o 19,00 hod.
Overovatelia:
Ing. Alena Sombathyová

Anna Nittmannová

Ing. Peter Gregor
prednosta OcÚ

Jozef Uram
starosta obce
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