Obec Hodruša-Há mre

Obec Hodruša-Hámre
Zápisnica
Z 3. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 25.3.2010 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 deväť starosta
skonštatoval, ţe OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Galeta Ján

Bobiš Vojtech

Prítomní poslanci:

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

HKO :

Ing. Kubala Vladimír

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Program:
o 16,00 hod. – vystúpenie hostí , poslancov VÚC BBSK p. Kamila Danku
a Mgr. Jána Havrana.
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia uznesenia
3, Ţiadosť o finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu - ţiadateľ Marta Veselá
4, Voľba prísediaceho Okresného súdu v Ţiari nad Hronom na ďalšie funkčné obdobie
5, Ţiadosť o odpredaj parcely č. 1205 v k.ú. Banská Hodruša ţiadateľ Ctibor Boháč.
6, Zámenná zmluva – zámena pozemkov medzi Obec Hodruša-Hámre a Tacom Ţilina.
7, Návrh výnimočného postupu pri odpredaji obecného majetku – uplatnenie názoru miestnej
autority v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
8, Rozhodnutie zastupiteľstva o výsledku obchodnej verejnej súťaţe – Pohostinstvo Banská
Hodruša
9, Ţiadosť o odpredaj pozemku č. CKN 50/26, 50/1,50/14 o celkovej výmere 1992 m2 –
ţiadateľ p. Milan Vidiečan.
10, Ţiadosť o prenájom garáţe vo vlastníctve OŠK – Hodruša-Hámre – ţiadateľ Miroslav
Baranec.
11, Rôzne
12, Diskusia
13, Záver
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1, Starosta privítal prítomných a súčasne ospravedlnil poslancov VÚC, ktorí sa dnešného
zasadnutia nemohli zúčastniť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Poţiadal poslancov
o spísanie poţiadaviek na poslancov VÚC, nakoľko budeme ţiadať opäť o účasť na zasadnutí
OZ. Na predchádzajúcom OZ neboli zadané úlohy.
Starosta- prečítal program a poţiadal o jeho schválenie.
Hlasovanie :
Uznesenie č. 3/1/2010/OZ
OZ schvaľuje
1, Program 3. zasadnutia OZ a ove rovateľov Vojtech Bobiš a Ján Galeta
2, kontrolu plnenia uznesenia
ZA: jednohlasne
3, Ţiadosť o finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu - ţiadateľ Marta Veselá

Starosta- prečítal ţiadosť . Na základe zverejnenia programu zasadnutia OZ, na OcÚ bol
doručený list s nečitateľným podpisom, v ktorom pisateľ nesúhlasí s finančnou podporou
ţiadateľke. Ţiadateľka pri vybavovaní SP, nevyčlenila ako stavebný pozemok len ten, ktorý je
pod stavbou, ale celú parcelu o rozlohe 1300 m2, a daň za stavebný pozemok je potom veľmi
vysoká pre ţiadateľku. Od schválenia VZN na r. 2010 budú všetci noví stavebníci upozornení
na tento problém.
Úrek Ján – zamieta, nakoľko sa obáva ďalších ţiadostí.
Bobiš Vojtech – treba nájsť inú formuláciu – nie výpomoc, do tejto situácie sa dostala
ţiadateľka z neznalosti.
Starosta- iná formulácia nemôţe byť, úľava na DzN neexistuje v zmysle zákona
Bobiš Vojtech – nakoľko je obec stavebný úrad, je potrebné upozorniť stavebníkov
Mgr. Holenda František – nereaguje na list, neovplyvnil ho, ale stavebný úrad nemusí
zisťovať veľkosť pozemku, ale je potrebné upozorniť, ţe stavený pozemok je danený vyššou
sadzbou
Veselá Marta – vysvetlila, ţe daň jej stúpla o 6000 Sk, VZN sa nedá zmeniť, pozemok je
v kopci, nesúhlasí s výškou dane
Starosta – v stavebnom povolení je zapísané č.p. o rozlohe 1300 m2, to sa nedá zmeniť
Veselá Marta- dala si vypracovať GP k 31.1.2010 do daňového priznania
Starosta – tento problém sme konzultovali s Ministerstvom financií, musela by byť zmena
stavebného povolenia –číslo parcely
Veselá Marta- nakoľko je nezamestnaná, nebude teraz kolaudovať, nemá na to finančné
prostriedky, syn jej študuje na vysokej škole
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/2/2010/OZ
OZ schvaľuje
Finančnú výpomoc pri výstavbe rodinného domu pre žiadateľku Martu Veselú
v sume 230,- €.
ZA: Ing. Sombathyová Alena, Bobiš Vojtech. Ing. Suchý Bruno, Král Milan
PROTI: Úrek Ján, Ing. Holenda František, Gajdošík Rudolf
ZDRŢAL SA: Gallo Rudolf, Galeta Ján
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4, Voľba prísediaceho Okresného súdu v Ţiari nad Hronom na ďalšie funkčné obdobie

Starosta – prečítal ţiadosť z Okresného súdu v Ţiari nad Hronom, ktorým nás poţiadali
o voľbu prísediacich na OS na ďalšie obdobie. Doteraz boli prísediacimi p. Anna Baláţová,
ktorá túto funkciu vykonávala 52 rokov, Anton Cimra a JUDr. Jozef Romanec.Súčasne
informoval, ţe p. Baláţová sa tejto funkcie vzdáva. Poţiadal o ďalšie návrhy.
Nakoľko ďalší kandidáti na prísediacich neboli navrhnutí, poţiadal o hlasovanie za :
Antona Cimru a JUDr. Jozefa Romanca:
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/3/2010/OZ
OZ schvaľuje
JUDr. Jozefa Romanca a Antona Cimru za prísediacich Okresného súdu v Žiari nad
Hronom podľa § 140, ods. 3 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zme ne
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ZA: Jednohlasne
7, Návrh výnimočného postupu pri odpredaji obecného majetku – uplatnenie názoru miestnej
autority v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Starosta- predniesol návrh, aby prevod majetku obce v zmysle Zákona o majetku obcí č
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov po 1.7.2009 PRIAMYM PREDAJOM podľa §
9a ods. 8 pís. e, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, bude obecné zastupiteľstvo
prehodnocovať kaţdý predaj osobitne.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/4/2010/OZ
OZ schvaľuje
Prevod majetku obce v zmysle Zákona o majetku obcí č 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov po 1.7.2009 PRIAMYM PREDAJOM podľa § 9a ods. 8 pís. e,
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, bude obecné zastupiteľstvo prehodnocovať
každý predaj osobitne.
ZA: Jednohlasne
6, Zámenná zmluva – zámena pozemkov medzi Obec Hodruša-Hámre a Tacom Ţilina.

Starosta – nakoľko podklady má kaţdý poslanec, ţiada o pripomienky, navrhovaný doplatok
za m2 bude 1,66 €
Ing. Suchý Bruno – súhlasí, aj bez doplatku
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/5/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zámenu pozemkov vo vlastníctve Obce Hodruša-Hámre zapísané na:
- LV č. 1 a to pozemkov:
parc. č. C-KN 2/3 – ostatné plochy o výmere 416 m2,
parc. č. C-KN 48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2
parc. č. C-KN 49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2
- LV č. 480 a to z pozemkov:
Parc.č. C-KN 50/21 - zastavané plochy a nádvoria o výme re 177 m2
Parc. č. C-KN 50/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2
Za nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti TACOM s.r.o. zapísané na:
LV č. 1726 a to pozemkov:
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Parc. č. C-KN 50/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 307 m2
Parc. č. C-KN 50/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2
Parc. č. C-KN 50/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2
Na vyrovnanie podielu výmer zamieňaných nehnuteľností zaplatí TACOM s .r.o. cenu
1,66 € za každý 1 m2 navyše z rozdielu výmer zamieňaných nehnuteľností. Rozdiel vo
výme re zamieňaných nehnuteľností v neprospech Obce Hodruša-Hámre je 143 m2
a teda spoločnosť TACOM s.r.o. zaplatí Obci Hodruša-Hámre cenu 237,38 € (slovom
Dvestotridsaťsedem 38/100 € ).
Zámena nehnuteľností z majetku Obce Hodruša-Hámre sa uskutočňuje v súlade s § 9a
ods. 8 pís m. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pretože tieto nehnuteľnosti sú priľahlou plochou k stavbám:
- súpis né číslo 212 budova školy (na parc. č. C-KN 39)
- súpis né číslo 240 závod vere jného stravovania (na parc. č. C-KN 50/4)
a svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s týmito stavbami. Vyššie
uvedené stavby sú vo vlastníctve spoločnosti TACOM s.r.o., s ktorou Obec HodrušaHámre uskutočňuje zámenu nehnuteľností.
ZA: Jednohlasne
5, Ţiadosť o odpredaj parcely č. 1205 v k.ú. Banská Hodruša ţiadateľ Ctibor Boháč.

Starosta prečítal ţiadosť, poslanci majú podklady, z ktorých je zrejmé, ţe sa jedná
o prístupovú cestu iba k nehnuteľnosti ţiadateľa a preto navrhuje priamy predaj nakoľko
parc.č. E 6631 je prístupovou cestou výhradne k nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je ţiadateľ,
a to Prevod majetku obce v zmysle Zákona o majetku obcí č 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov po 1.7.2009 PRIAMYM PREDAJOM podľa § 9a ods. 8 pís. e, v prípadoch
hodných osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/6/2010/OZ
OZ schvaľuje
Žiadateľovi Ing. Martinovi Boháčovi, M.C. Sklodowskej 39, Bratislava priamy preda j
pozemku v k.ú. Banská Hodruša časť parc. č.E 6631 (parc registra C č.1205) o výmere
68 m2 za cenu stanovenú znalcom minimálne 7 €/m2.
Odôvodnenie: OZ schvaľuje priamy predaj nakoľko parc.č. E 6631 je prístupovou cestou
výhradne k nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je ţiadateľ.
Všetky náklady na vypracovanie zmluvy a úhradu správneho poplatku za vklad do KN
uhradí kupujúci.
ZA: Ing. Sombathyová Alena, Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Bobiš
Vojtech, Mgr. Holenda František, Galeta Ján
ZDRŢAL SA: Ing. Suchý Bruno
PROTI: 0

4

Obec Hodruša-Há mre

8, Rozhodnutie zastupiteľstva o výsledku obchodnej verejnej súťaţe – Pohostinstvo Banská
Hodruša

Starosta- informoval prítomných o verejnej súťaţi prenájom nehnuteľnosti Pohostinstva č.
758, ktorá bola vyhlásená 15.1.2010, bola zverejnená v mieste obvyklým spôsobom. Do tejto
súťaţe sa prihlásil len 1 uchádzač. Komisia doporučuje prijať ponuku Milan Krumla,
Hodruša-Hámre č.173, i keď navrhol simu za 1 m2 vo výške 11,35 €.
Kruml Mila – opýtal sa ako sa bude riešiť situácia, keď on investuje peniaze zo prenajatej
nehnuteľnosti?
Starosta – v minulosti sa investície do hnuteľných vecí nekompenzovali. Nehnuteľné –
kompenzujú a po písomnej dohode , ale musia ju odsúhlasiť poslanci. Preto treba na začiatku
stanoviť podmienky.
Galeta Ján – obáva sa, aby nepreinvestoval veľa, je potrebné určiť výšku investície
Vozárová Miriam – je to v dezolátnom stave, elektrina, odpad
Úrek Ján – opýtal sa či majú podnikateľský plán?
Starosta – navrhol,aby bola zriadená komisia, ktorá posúdi výšku predpokladanej investície
Úrek Ján – pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaţe sa predpokladalo, ţe sa jej zúčastní viacej
podnikateľov, ktorí budú ochotní do nehnuteľnosti investovať
Mgr. Holenda František – súhlasí s vytvorením komisie + odborník, s tým ţe sa to bude
schvaľovať na zasadnutí OZ, aby sme vedeli, čo to bude stáť
Starosta- opýtal sa, či sú schopní spraviť rozpočet? Súhlasí s vytvorením komisie a navrhol za
člena HKO Ing. Vladimíra Kubalu. Komisia pôjde na miesto a určí, či kalkulácia ţiadateľa je
reálna.
Ing. Kubala Vladimír – je to seriózna ponuka
Starosta – navrhol členov komisie – Mgr. Holenda František, Ing. Kubala Vlad., Rudolf Gallo
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/7/2010/OZ
OZ
1. berie na vedomie
1.1. informáciu starostu obce o priebehu vere jnej obchodnej s úťaže vyhlásenej poľa § 281
aţ 288 Obchodného zákonníka na prevádzku Pohostinstva č.d. 758 v k.ú. Banská
Hodruša
1.2. odporúčanie komisie pre posúdenie súťaţných návrhov v znení protokolu o vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaţe. Komisia doporučuje prijať ponuku Milana Krumla, HodrušaHámre č.173, za podmienky dodrţania sadzieb za nebytové priestory v zmysle VZN č.
1/2009 a jeho úpravy Uznesením 4/6/2009/OZ
2. konštatuje
že bol pre dložený jediný návrh navrhovateľa Krumla Milana HodrušaHámre č. 173
na tomto základe OZ schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti na prevádzku Pohostinstva č.d. 758 navrhovateľovi
Kruml Milan Hodruša-Hámre č. 173 za podmienky dodržania sadzieb za
nebytové priestory v zmysle VZN č. 1/2009 a je ho úpravy Uznesením
č. 4/2/2009/OZ zo dňa 26.3.2009.
3. schvaľuje
Komisiu, ktorá posúdi výšku predpokladaných nákladov na opravy nebytových priestorov
pohostinstva v dome č. 758, ktoré sú majetkom obce, bude ich vykonávať Milan Kruml.
Komisia: Ing. Kubala Vladimír, Mgr. Holenda František, Gallo Rudolf
Za: Jednohlasne
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9, Ţiadosť o odpredaj pozemku č. CKN 50/26, 50/1,50/14 o celkovej výmere 1992 m2 –
ţiadateľ p. Milan Vidiečan.

Starosta – Ţiadateľ ţiada o odkúpenie pozemkov pod pohostinstvom Čert a okolité pozemky
OR navrhuje odpredaj za 3,5€/m2 v prípade, ţe kúpi ţiadateľ- Milan Vidiečan pozemky
v stave, v akom sú teraz, alebo za 10€/m2 s tým, ţe obec ich bude musieť uviesť do stavu bez
nehnuteľností. Potom poţiadal ţiadateľa o prezentáciu.
Vidiečan Milan – svoj zámer prezentoval pred rokom, nič na ňom nemení, plánuje vybudovať
polyfunkčný objekt v hodnote cca 10-20 mil. Sk, s 4-5 prevádzkami, reštauráciu so sálou, na
poschodí penzión cca 40 lôţok, v prípade záujmu, môţu sa vyjadriť k PD, nemá ucelený plán,
súhlasí, ţe záujemcovia sa môţu prihlásiť o priestory a spoločne ich riešiť v PD, ktorá môţe
byť zverejnená, plánuje výstavbu v priebehu 2 rokov.
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/8/2010/OZ
OZ schvaľuje
Žiadateľom Milanovi Vidiečanovi a Soni Vidiečanove j rod. Kováčove j, bytom
Fr. Kráľa 48/29, Žarnovica priamy odpredaj majetku obce v zmysle Zákona o majetku
obcí č 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 pís. e, v prípadoch
hodných osobitného zreteľa, a to stavebných parciel v k.ú. Dolné Hámre č.p. 50/1,
50/14, 50/26, za cenu 3,5 €/m2
s podmienkou, že odstránia zvyšky stavieb na týchto pozemkoch na vlastné náklady.
Odôvodnenie: OZ schvaľuje priamy predaj nakoľko ţiadatelia vybudujú verejnoprospešnú
polyfunkčnú budovu, s priestormi na poskytovanie sluţieb občanom.
Všetky náklady na vypracovanie zmluvy a úhradu správneho poplatku za vklad do KN
uhradí kupujúci.
ZA 3,50 €/m2 za pozemky v stave v akom sa nachádzajú – Jednohlasne
10, Ţiadosť o prenájom garáţe vo vlastníctve OŠK – Hodruša-Hámre – ţiadateľ Miroslav
Baranec.

Starosta – prečítal ţiadosť p. Barancovej aj ţiadosť aj p. Radoslava Krumla. Nakoľko obec
vlastní vozidlá – hasičské a iné, ktoré neparkujú v garáţi nedoporučuje odpredaj garáţe, ktorá
nie je ani skolaudovaná.
Barancová Daniela – súhlasí s tým, aby boli v Garáţi parkované fekálane a poţiarnicke auto.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 3/9/2010/OZ
OZ neschvaľuje
Žiadosti o prenájom autobusovej garáže v k.ú. Dolné Hámre žiadateľom Daniele
Barancovej a Radoslavovi Krumlovi.
ZA: 0
PROTI: Ing. Sombathyová Alena, Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf,
Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda František, Galeta Ján, Ing. Suchý Bruno
ZDRŢAL SA: 0
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11, Rôzne.
a. Ţiadosť p. Oľgy Romancovej o zníţenie poplatku za komunálny odpad.
Starosta – prečítal ţiadosť, pripomenul, ţe ţiadateľka nie je našou občiankou
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/10/2010/OZ
OZ neschvaľuje
Žiadosť p. Oľgy Romancove j o zníženie poplatku za komunálny odpad. Doporučuje
správcovi daní postupovať v zmysle VZN č.4/2009 na rok 2010.
ZA: 0
PROTI: Ing. Sombathyová Alena, Král Milan st, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Bobiš Vojtech,
Mgr. Holenda František, Galeta Ján
ZDRŢAL SA: Gallo Rudolf, Ing. Suchý Bruno
B, Ţiadosť p. Libuše Líškovej o odpustenie poplatku za komunálny odpad.
Starosta – prečítal ţiadosť
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/11/2010/OZ
OZ neschvaľuje
Žiadosť p. Libuše Líškovej o odpustenie poplatku za komunálny odpad. Doporučuje
správcovi daní postupovať v zmysle VZN č.4/2009 na rok 2010.
ZA: 0
PROTI: Jednohlasne
ZDRŢAL SA: 0
C, Informácia o liste Ing. Vaculčiakovej
Starosta – prečítal list, v programe bolo uvedené, ţe bola obci podaná ţiadosť o odkúpenie
bývalej kniţnice. Z tohto dôvodu však bola vyhlásená verejná súťaţ, ktorá je riadne
zverejnená. Mgr. Holenda František – berie list na vedomie
12. Diskusia
Ing. Kubala Vladimír –HKO – informoval o stave kontrolnej činnosti za rok 2009, odovzdal
poslancom k nahliadnutiu správu, kontroly boli vykonané v zmysle plánu činnosti, sťaţnosti
boli riešené obecnou políciou, boli to rôzne drobné podania, ktoré nemuseli byť riešené
v zmysle zákona o sťaţnostiach, neboli zistené závaţné nedostatky
Starosta – navrhol, aby si správu HKO poslanci preštudovali do budúceho zasadnutia OZ
Bobiš Vojtech – poukázal na neúnosný stav v zásobovaní pitnou vodou na Ruţovej ulici
a Záhradkách, buď netečie alebo len špinavá, ţiada o GO vedenia
- upozornil na znečisťovanie potoka odpadkami našimi občanmi, odpad sa zachytáva na
poraste pri vjazde do obce
Starosta – osobne potok kontroloval, odpad sa zbieral (cca 250 vriec) ešte sa bude
pokračovať, bude sa kontrolovať, kto potok znečisťuje
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Úrek Ján – ţiada o premiestnenie informačných tabúľ na Kopaniciach, Starosta – do konca
4/2010
- ţiada o vybudovanie zberného dvora na Kopaniciach, chalupári nemajú kde separovať
odpad, kontajnery sú plné PET fliaš, v priestoroch prevádzkárne Starosta – do
30.6.2010
- nie je spokojný s internetovou stránkou obce, sú tam chyby (zlé názvy, nesprávne
údaje)
Galeta Ján – bol v Ţitavanoch – ako zberné miesta majú obyčajné klietky
Ing. Bruno Suchý – opýtal sa na riešenie predajných miest na sídlisku
- ţiada spevnené plochy na sídlisku na parkovanie
- ţiada očistiť priestor pri r. Lehockej
Bc. Gregor Peter – bol so sociálnou pracovníčkou na kuratele v Ţarnovici, v decembri jednal
s matkami detí ohľadne riešenia tohto problému, došlo k zlepšeniu
Starosta – pristavili sme aj kontajner, ale neplatia zaň a vzniká dlh
Gajdošík Rudolf – na zber PET fliaš navrhuje vyrobiť klietky z ľahkého materiálu oplotené
pletivom, keď sa zaplnia, 2 osoby to môţu vysypať, navrhuje umiestniť k obchodom a pod.
Starosta – poţiadal poslancov, aby do budúceho zasadnutia OZ podali návrhy, kde by bolo
vhodné klietky umiestniť
Gajdošík Rudolf - dňa 14.12.2009 na zasadnutí OZ, bolo odsúhlasené, aby obec znovu
zastupoval JUDr. Irsák v spore o lesy s Mestom B. Štiavnica, vyjadruje svoj postoj, myslí si,
ţe obec sa dostane do zlej situácie, má pochybnosti, ukáţe sa to aţ v nasledujúcom období, ak
sa jeho pochybnosti ukáţu ako neopodstatnené, rád sa ospravedlní
Mgr. Holenda František – ţiada o opravu verejného osvetlenia v časti Horná Hodruša
- cesta prei p. Gregušovej – problémy s vytekaním vody, Starosta- upchávajú sa rúry
kanála, ktoré boli v minulosti osadené – na 500 osadili 300, preto sa kanál upcháva,
bude sa musieť prerobiť
- uviedol, ţe zverejnením zmluvy s p. Irsákom, poslal mailom ospravedlnenie, neľutuje
to, je to jeho povinnosť, nerobí s tým tajnosti, občania by o tom mali vedieť, aj to chcú
vedieť
Gallo Rudolf – upozornil na hromadenie vrakov áut pri dome č. 536 a 808
Ing. Sombathyová Alena – upozornila na problém rozbahnenej cesty na katolíckom cintoríne
v B. Hodruši
Starosta – dnes jednal s p. farárom, cesta bude vysypaná štrkom, na odbavovanie rozlúčky so
zosnulým je však určený dom smútku
PharDr. Oslancová – dostala výpoveď z priestorov výdajne liekov, je to roky pobočka
lekárne, má na jej prevádzkovanie povolenie, bola zatvorená po odchode MUDr. Vácvala do
času, kým obec nenájde nového lekára, nakoľko v obci nie je lekár, výdajňa zostala zatvorená.
Momentálne tam nie je pitná voda, hygiena nepovolí prevádzku bez pitnej vody.Nerada by
prišla o túto výdajňu, má lekárnika, ktorý by sem išiel robiť.
p. Oslanec – ţiada o zváţenie, navrhujú prevádzkovať lekáreň 2 x do týţdňa po 4 hodiny,
s tým ţe môţu doniesť aj predpísané lieky od lekárov. Na tejto budove je vecné bremeno,
a nie je moţné prevádzkovať ju na iný účel.
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Starsoat – lekára sme hľadali, ale nemajú záujem, nakoľko musia mať minimálne 1000
pacientov
Úrek Ján – hlasoval, aby bol zrušený nájom, pretoţe lekári odišli, lekáreň bola zatvorená,
myslel si, ţe nemajú záujem, vie o probléme s vodou, prehodnotí svoje rozhodnutie, ak bude
lekáreň otvorená
PharmDr. Oslancová – došlo k chybe v komunikácii s OcÚ, majú záujem prevádzkovať
lekáreň, ale musí byť schválená hygienou
p. Oslanec – ak bude zavedená voda, do 48 hodín je schopný spustiť prevádzku
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/13/2010/OZ
OZ ruší
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 2/6/2010/OZ zo dňa 28.1.2010, ktorým zrušilo
prenájom lekárne v zdravotnom stredisku.
Nájomný vzťah s PharmDr. Oslancovou na pre nájom nebytových priestorov lekárne
v dome č.300 trvá.
Za: jednohlasne
Ing: Holka – nefunguje miestny rozhlas, kto to robil? Nie je to urobené kvalitne.
Starosta – firma bola vybraná verejnou súťaţou, je k nahliadnutiu.
Starosta: z diskusie vyplynuli tieto úlohy:
Uznesenie č. 3/12/2010/OZ
OZ ukladá
- vybudovať zberné miesto na plasty v priestoroch prevádzkárne na Kopaniciach
Termín : do 30.6.2010
Zodpove dný: Jozef Uram, starosta
- vyzvať na odstránenie vrakov v k.ú. Banská Hodruša pri dome č. 808 a 536
Termín: do 27.5.2010
Zodpove dný:Cimra
- riešiť stavbu drevárne pri dome č. 808 v k.ú. Banská Hodruša
Termín: do 27.5.2010
Zodpove dný: Cimra
Starosta: poďakoval za účasť prítomným poslancom a občanom na 3. riadnom zasadnutí OZ.

Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra

Jozef Uram
starosta obce
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Výpisy
O hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 25.3.2010

Bobiš
Vo jtech

Gajdošík
Rudolf

Galeta
Ján

Gallo
Rudolf

Mgr.
Holenda
František

Král
Milan st.

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ing.
Sombathyová
Alena
ZA

ZA

PROTI

PROTI

ZA

ZA

ZA

ZDRŢA L
SA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZDRŢA L
SA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 3/9/2010

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

Č. 3/10/2010

PROTI

PROTI

PROTI

ZDRŢA L
SA

PROTI

PROTI

PROTI

ZDRŢA L
SA

PROTI

Č. 3/11/2010

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Uznesenie

Č. 3/1/2010
Č. 3/2/2010

ZDRŢA L ZDRŢA L
SA
SA

Ing.
Suchý
Bruno
ZA

Úrek
Ján
ZA

Č. 3/3/2010

Č. 3/4/2010
Č. 3/5/2010
S doplatkom

ZA

Bez doplatku

Č. 3/6/2010
Č. 3/7/2010
Č. 3/8/2010
Za 3,50€ so
stavbami
Za 10€ bez
stavieb

Č. 3/12/2010
Bez hlasovania

Č. 3/13/2010
Č. 3/14/2010
Bez hlasovania
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