Obec Hodruša-Hámre
Zápisnica
Z 2. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 28.1.2010 o 16,00 hod v zasadačke športového domu na Kyslej
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 poslancov je osem starosta
skonštatoval, ţe OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Galeta Ján

Milan Král

Prítomní poslanci:

Ing. Sombathyová Alena, Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján,
Gajdošík Rudolf, Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda František, Galeta Ján

Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
HKO :

Ing. Kubala Vladimír

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia úloh
3, Ţiadosť o poskytnutie príspevku na vybudovanie domovej ČOV – ţiadatelia obyvatelia
domu č. 247
4, Ţiadosť o finančnú výpomoc – ţiadateľka Ing. Vaculčiaková
5, Ţiadosť o oslobodenie od dane za pozemky a KO – ţiadateľ Cecília Grandtnerová
6, Ţiadosť o finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu – ţiadateľ Miloš Matyáš
7, Ţiadosť o úľavu na poplatku za KO – ţiadateľ Daniel Matyáš
8, Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov bývalej kniţnice – ţiadateľ ALPOS – Peter
Orémus
9, Ţiadosť o prenájom garáţe autobusov – ţiadateľka Barancová Daniela
10, Rôzne
11, Diskusia
12, Záver
Starosta – na písomnú ţiadosť ţiadateľky sa bod č.4 nebude prejednávať
2, Kontrola plnenia uznesenia
Prednosta – úlohy zo 14.12.2009 – vyzvať BBRSC – na odstránenie zeminy a kameňa v B.
Hodruši – boli vyzvaní písomne + boli zaslané ďalšie ţiadosti občanov, bude zvolané konanie
na 10.3.2010, úloha trvá

Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/1/2010/OZ
1, Program 2. zasadnutia OZ a ove rovateľov Milan Král a Ján Galeta
2, kontrolu plnenia uznesenia
ZA: jednohlasne
3, Ţiadosť o poskytnutie príspevku na vybudovanie domovej ČOV – ţiadatelia obyvatelia
domu č. 247
Starosta – táto ţiadosť bola prejednaná na poslednom zasadnutí OZ, ale hlasovanie bolo 3:3,
Je potrebné znovu hlasovať za návrhy :
ZA 200,-€ Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Mgr. Holenda
František, Galeta Ján
ZA 300,-€ Ing. Sombathyová Alena, Bobiš Vojtech
Uznesenie č. 2/2/2010/OZ
OZ schvaľuje
Príspevok na vybudovanie ČOV pre bytový dom č. 247 (6 bytových je dnotiek)
v sume 200,- €/bytová jednotka.
5, Ţiadosť o oslobodenie od dane za pozemky a KO – ţiadateľ Cecília Grandtnerová
Starosta – prečítal ţiadosť, nakoľko má ţiadateľka 77 rokov bude sa postupovať v zmysle
VZN, úľava je poskytovaná nad 65 rokov.
6, Ţiadosť o finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu – ţiadateľ Miloš Matyáš
Starosta – prečítal ţiadosť
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/3/2010/OZ
OZ schvaľuje
Finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu pre žiadateľa Miloša Matyáša
v sume 124,- €.
ZA : jednohlasne
7, Ţiadosť o úľavu na poplatku za KO – ţiadateľ Daniel Matyáš
Starosta -. Prečítal ţiadosť
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/4/2010/OZ
OZ zamieta
Žiadosť Daniela Matyáša č.d. 534 o úľavu na poplatku za komunálny odpad
ZA: 0
ZDRŢAL SA: 0 PROTI: Jednohlasne
8, Ţiadosť o prenájom nebytových priestorov bývalej kniţnice – ţiadateľ ALPOS – Peter
Orémus
Starosta – prečítal ţiadosť, nakoľko sa zmenil zákon, navrhuje verejnú súťaţ na prenájom
priestorov, do 2 mesiacov od dnešného dňa
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/5/2010/OZ
OZ schvaľuje

Vyhlásenie verejne j obchodne j súťaže na prenájom priestorov bývalej knižnice v časti
obce Dolné Hámre.
ZA: jednohlasne
9, Ţiadosť o prenájom garáţe autobusov – ţiadateľka Barancová Daniela
Starosta – prečítal ţiadosť
- je tu problém, pod garáţou nie je vysporiadaných 25 m2, muselo by sa postupovať
verejnou súťaţou
- robili sa GP na vysporiadanie stavu z E do C, ale netýkali sa garáţe
- navrhuje stretnutie po zápise tohto GP
- garáţ nie je majetkom ale TJ Sandrik, nástupca je Obecný športový klub
Prišiel Ing. Bruno Suchý
Gajdošík Rudolf – o garáţ mal záujem iný ţivnostník, garáţ nie je vhodné dávať do pre nájmu,
obec má svoje autá, budú musieť parkovať inde, je potrebné riešiť problém s vysporiadaním
Gallo Rudolf – upozornil na veľkú premávku v súvislosti s otvorením lyţiarskeho vleku,
zhoršuje sa aj ţivotné prostredie, je proti cestným retardérom, dochád za k zhoršeniu
ţivotného prostredia
Starosta – radšej nech je horšie ovzdušie, ako by malo byť zrazené jedno dieťa, obyvatelia
bytoviek č. 536, 808, pri autobusovej zastávke ba Sandriku, bude zvolané rokovanie na
10.3.2010 so zástupcami BBRSC
- na OZ sme mali pozvaných poslancov VÚC, ale zmeny sa neudiali, preto ţiada
poslancov aby si na budúce zasadnutie OZ pripravili dotazy pre poslancov VÚC
Gajdošík Rudolf – bol na predvolebnom mítingu p. Danka, sľúbil, ţe sa bude snaţiť cestu
riešiť
- nesúhlasí s retardérmi na hlavnej ceste
Kubala Vladimír – navrhuje, aby bol vybudovaný chodník od MŠ, aby deti nešli po ceste a
pokračovať aţ ku škole, je potrebné zistiť majiteľov pozemkov
Starosta – pripravuje sa projekt pre EÚ – spevnené plochy – cez výzvu rómske osadenstvo,
musia byť 3 odvetvia – spevnené plochy, lávky a zeleň
Holenda František – opýtal sa na súdny spor obec Hodruša-Hámre a mesto Banská Štiavnica
Starosta – dohoda je uzavretá, pokračuje dovolanie, ktoré bude odoslané na najvyšší súd, je
k dispozícii k nahliadnutiu
Úrek Ján – informoval o záveroch zo zasadnutia Rady školy –
- neuhradené faktúry za energie – 5000,-€
- škola bola vykradnutá (počítače)
- majú poţiadavku – znovu spoplatniť pouţívanie telocvične – za dospelých, deti
zdarma
- určiť pravidlá na prenajímanie telocvične
Starosta- nájom telocvične – navrhuje aby dospelí platili
- systém prenájmu telocvične v DH – určuje riaditeľka školy
- v BH sú spísané zmluvy nájomné so zástupcami jednotlivých krúţkov, situácia sa
zlepšila

Gajdošík Rudolf – navrhuje platiť za prenájom telocvične za dospelých
- ţiada zverejniť neplatičov
starosta – to nie je moţné menovite len v globále
Hlasovanie :
Uznesenie č. 2/6/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zrušenie prenájmu lekárne v zdravotnom stredisku.
ZA: Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Mgr. Holenda František,
Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
PROTI: Bobiš Vojtech, ing. Bruno Suchý
Starosta – nakoľko sa spracováva ţiadosť dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 80 bytových jednotiek, je potrebné
prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým budú stanovené podmienky prenajímania
obecných bytov s účinnosťou do 1.2.2010.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/7/2010/OZ
OZ schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2010 o stanovení podmienok pre najímania obecných
bytov s účinnosťou od 1.2.2010
ZA: jednohlasne
Veselá Marta – ţiada
1, na most od domu č. 808 poloţiť aspoň dlaţbu
2, na ČOV pri dome č. 808 aspoň zabedniť okná, je tam zápach
3, prečo je stavebné povolenie na prístrešok pri 808, je to nepekné
Kozák – poďakoval za vyasfaltovanie Ruţovej ulice, ţiadal nápravu, bufet prevádzkujú do
nočných hodín, sú tam hlučné diskotéky, situácia sa zhoršila od októbra 2010, je to
v obývanej časti, trasie sa im dom
Starosta – je tam vymenený personál, po 22,00 hod budú zakázané diskotéky.
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra
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