Obec Hodruša-Hámre
Zápisnica
Z mimoriadneho 5. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 17.6.2010 na Športovom dome 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 poslancov je sedem 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:

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

Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno, Ing. Sombathyová Alena
HKO :

Ing. Kubala Vladimír

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Program zasadnutia OZ:
1, Otvorenie
2, Ţiadosť rímskokatolíckej církvi na dotáciu na elektrifikáciu kostola v Banskej Hodruši.
3, Návrh na kúpu vozidla Mercedes-Benz Sprinter na prepravu 18+1 pasaţierov
4, Vystúpenie poslancov VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja pána Kamila Danku
a Mgr. Jána Havrana
5, Prezentácia projektu ROP – podpora infraštruktúry cestovného ruchu v Štiavnickom
regióne
6, Záverečný účet obce Hodruša-Hámre za rok 2009
7, Ţiadosť o informáciu – Ing. Vaculčiaková
8, Rôzne
9, Diskusia
10, Záver
Hlasovanie za:
Uznesenie č.5/1/2010/OZ
OZ schvaľuje
1, overovateľov zápisnice poslancov Rudolfa Gallo a Vojtech Bobiš
2, program zasadnutia OZ be z pripomienok
ZA: jednohlasne
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2, Ţiadosť rímskokatolíckej církvi na dotáciu na elektrifikáciu kostola v Banskej Hodruši
obecná rada doporučila materiálnu výpomoc vo výške 1000,-€ (rekonštrukcia elektrifikácie)
Hlasovanie za:
Uznesenie č. 5/2/2010/OZ
Dotáciu vo výške 1000,- € na elektrifikáciu farského kostola sv. Mikuláša formou
materiálnej pomoci.
ZA: jednohlasne
3, Návrh na kúpu vozidla Mercedes-Benz Sprinter na prepravu 18+1 pasaţierov
Starosta- po uskutočnení predaja ČOV Zipser a kanalizácie firme Slovenská banská, s.r.o.
Hodruša-Hámre, ing. Kaňa Richard, riaditeľ navrhol výpomoc pri kúpe vozidla na prepravu
18+1 pasaţérov značky Mercedes-Benz Sprinter
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č. 5/3/2010/OZ
OZ schvaľuje
Kúpu vozidla Mercedes-Benz Sprinter na prepravu 18+1 pasažierov
ZA: jednohlasne
4, Vystúpenie poslancov VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja pána Kamila Danku
a Mgr. Jána Havrana
starosta: privítal p. Kamila Danku poslanca VÚC a súčasne ospravedlnil Mg. Jána Havrana za
neúčasť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
- predniesol problém zlého stavu a údrţby cesty III. triedy Ţarnovica – Banská
Štiavnica, cesta na Kopanice, RSC nemá financie, pritom ich pracovníci majú zlú
morálku a organizáciu práce.
Odovzdal slovo p. Kamilovi Dankovi:
- na VÚC v minulom období sa zle hospodárilo, sú nevýhodné zmluvy z minulosti, pri
zostavovaní rozpočtu chýbalo cca 30.000.000,-€, došlo k úprave rozpočtu, teraz
nasleduje 2. úprava, bude sa musieť urobiť audit na RSC, nie sú peniaze na asfalt, je
potrebná reorganizácia. (58 % sú náklady na mzdy)
- cesta Ţarnovica – B.Štiavnica bola zaradená v registri investícií v roku 2009, ale
neuskutočnilo sa to
- má prísľub, úţ x-krát ţiadal o opravu cesty
- overí si, prečo nemôţe oprava byť hradená zo štrukturálnych fondov
starosta – sú majetkoprávne nevysporiadané pozemky, nie je ani GP
Diskusia:
Gallo Rudolf – aký dosah je na organizáciu Povodie Hrona, potok tečie vedľa cesty, podmýva
múriky, sú narastené vysoké stromy, ktoré ohrozujú občanov
Danko Kamil – Povodie Hrona je samostatná organizácia, dosah má len Ministerstvo ŢP
Mgr. Holenda František –opýtal sa, či je moţné získať financie na prácu s deťmi, výchovu, na
boj proti drogám?
Danko Kamil – je potrebné podať ţiadosť v zmysle VZN 4. 5, kritériá sú vypísané , ale
v tomto roku to bude problematické, projektov je podaných veľmi veľa, ale je málo financií
Mgr. Holenda František – bude sa stavať obchodný dom v Ţarnovici?
Danko Kamil- je platné ÚR, na webovej stránke mesta je zverejnený projekt, plánuje sa
otvoriť pre Vianocami, predajná plocha 840 m2, 6 pokladní, 62 parkovacích miest, 25
pracovných miest
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Starosta – pripomenul, ţe poslanec Mestského zastupiteľstva v Ţarnovici p. Ubert informoval
občanov, ţe vznikne 250 pracovných miest.
Danko Kamil – je to len rétorika, v objekte bývalej Preglejky má byť elektráreň na štiepku,
ale vyskytli sa problémy, technológie sú drahé, tu by mohlo byť cca 30 ľudí, je to veľká
investícia
Úrek Ján – opýtal sa na sluţby Mesta Ţarnovica v oblasti separovaného odpadu
Danko Kamil- na Ministerstvo ŢP odovzdali projekt – chcú zefektívniť sluţby, nákupom
novej techniky, zatiaľ nedostali odpoveď
Ing. Holka – cesta nebola rekonštruovaná 40 rokov, je potrebné infraštruktúru budovať, aby
sa mohla obce rozvíjať
Danko Kamil – infraštruktúra je prvoradá, veľkí investori uţ neprídu, len menší (zamestnanie
pre cca 50 ľudí), majú tvrdé kritériá
- taktieţ je potrebná reštrukturalizácia RSC, racionalizačné kroky.
- Sľúbil, ţe je ochotný kedykoľvek opäť prísť na stretnutie s občanmi poďakoval sa
a rozlúčil s prítomnými.
Starosta – poďakoval sa p. poslancovi VÚC Kamilovi Dankovi za účasť.
5, Prezentácia projektu ROP – podpora infraštruktúry cestovného ruchu v Štiavnickom
regióne
Úrek Ján – predstavil p. Igora Kúhna, ktorý pracoval v reklamnej agentúre, na bratislavskom
magistráte, zúčastňuje sa konferencií v Európe, snaţil sa presadiť zmeny, ale sa mu to
nepodarilo, zaloţil Bratislavskú hotelovú asociáciu, ako experta ho oslovil ZMOS - chcú
sami napísať návrh zákona, bol schválená začiatkom roka, Zákon o podpore cestovného ruchu
p. Kúhn – informoval, ţe vzniká Zväz pre CR
- projekt ROP 3.2.1. – obsahuje strategický materiál (Webový portál, je to hodnotiaci systém
+ mapy) podpora 3 projektov počas 3 rokov
Projekt – Bajkom k tajchom
- expert posúdi lesný plán, lesy majú hospodárske úlohy, ale je potrebné preklasifikovať
lesy na rekreačné účely, čo nie je jednoduché
Gallo Rudolf – lesy sú zničené, prebieha intenzívna ťaţba
p. Kúhn – takto to bolo aj v Rakúsku v 50 –tych rokoch, musia sa problémy riešiť aj za cenu
radikálnych rezov, musíme začať s procesom, je to proces, ktorý si vyţaduje čas
Mgr. Holenda František – pýtal sa k čomu slúţila prezentácia? Máme mnoho iných
problémov – kanalizácia, voda, atď. Slabé príjmy. To sú súčasné problémy
Starosta – cieľom je zaloţiť organizáciu, spojiť viacero obcí a ponúkať produkt v oblasti
cestovného ruchu, v zahraničí vedia propagovať, robiť reklamu regiónom, pokiaľ nebude
spolupráca, bude tu len jednodňová turistika, obec HH je v dvoch zdruţeniach
- Štiavnicko- mikroregión Sitno a Kľakovská dolina- mikroregión, chcú posilniť
cyklotrasy.
- poďakoval p. Kúhnovi sa prezentáciu a účasť na zasadnutí.
Uznesenie č. 5/4/2010/OZ
OZ berie na vedomie
Prezentáciu projektu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v Štiavnickom regióne
6, Záverečný účet obce Hodruša-Hámre za rok 2009
Starosta – poslancom boli s pozvánkou doručené – správa audítora, záverečný účet za rok
2009, stanovisko HKO, záverečný účet bol vyvesený 15 dní v oznamovacej tabuli
Mgr. Holenda František – kto udrţiaval cestu na vlek v zime?
Starosta – cesta nie je naša
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O 18,30 prišiel Ing. Suchý Bruno
Úrek Ján -.opýtal sa na hospodársky výsledok
Škarbová Dana – 3 výsledky –
- celkový výsledok
- pre tvorbu rezervného fondu
- výsledok nákladov a výnosov
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č.5/5/2010/OZ
A.OZ schvaľuje:
I.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
II.
Schodok rozpočtu vo výške 125 728 € zistený podľa ustanovenia § 10 odst. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme
vysporiadať nasledovne:
- z úveru z príjmových finančných operácií vykryť 121 056 €, z ktorého
výdaje boli pouţité na rekonštrukciu OcÚ, domu smútku a MK,
- z rezervného fondu vo výške 4 672 €, finančné prostriedky účelovo určené na
rekonštrukciu kotolne MŠ,
- nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu vo výške 2 459 € účelovo určené
na konštrukciu kotolne MŠ vrátiť na účet rezervného fondu.
III.
Účtovný výsledok hospodárenia - stratu vo výške 38 266 € usporiadať na ťarchu
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2009.
ZA: jednohlasne
7, Ţiadosť o informáciu – Ing. Vaculčiaková
Starosta – prečítal list, a zadal úlohu odpovedať p. prednostovi Antonovi Cimrovi
8, Diskusia
Zimermannová – v mene detského súboru Úsmev ďakuje za moţnosť vystupovať na rôznych
podujatiach (Podhorie, Malá Lehota, Sv. Anton), po presťahovaní kniţnice do priestorov
bývalého IC ţiada o priestory na šatnicu čo najbliţšie k ŠD
Starosta - bude v priestore ŠD
Stupková – obyvatelia bytov č. d. 289 mali schôdzu, otázka odkúpenia pozemkov pod
bytovkou nie je doriešená, nesúhlasia s cenou 200 Sk/m2, c chce týmto poţiadať o niţšie
ceny, jedná sa o mladých ľudí, penzistov
Starosta – sú to ceny zo zákona, môţu platiť aj na splátky
Ing. Suchý Bruno – prenájom budovy bývalej kniţnice je schválený firme DOPRAVMA,
nesúhlasí s tým, je to človek, ktorý roky obci neplatí a ešte sa mu majú preplatiť náklady vo
výške 50%, nerozumie tomu, prečo to bolo schválené, navrhuje znovu prehodnotiť.
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č. 5/6/2010/OZ
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OZ neschvaľuje
Návrh poslanca Ing. Bruna Suchého o prehodnotenie Uznesenia č. 4/11/2010/OZ.
ZA: Ing. Bruno Suchý
PROTI: Gallo Rudolf, Úrek Ján, Gajdošík Rudolf, Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda František
Zdrţal sa: Král Milan st, Galeta Ján
Neprítomná: Ing. Sombathyová Alena
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č. 5/7/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zmenu plánu zasadnutí OZ na rok 2010.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Č.

Dátum

Hod.

Miesto zasadnutia

1.

14.1.

16,00

Zasadačka OcÚ

2.

28.1.

16,00

Zasadačka OcÚ

3.

25.3.

16,00

Zasadačka OcÚ

4.

27.5.

16,00

Zasadačka OcÚ

5.
mimor

17.6.

16,00

Zasadačka OcÚ

6.

26.8.

16,00

Kopanice

7.

16.9.

16,00

ZŠ v B. Hodruši

8.

28.10.

16,00

Zasadačka OcÚ

9.

23.11.

16,00

Zasadačka OcÚ

10.

9.12.

16,00

Zasadačka OcÚ

ZA: Jednohlasne
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Výpisy
O hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 17.6.2010

Uznesenie

Bobiš
Vo jtech

Gajdošík
Rudolf

Galeta
Ján

Gallo
Rudlf

Mgr.
Holenda
František

Král
Milan st.

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ospr

ospr

ZA

ZA
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ospr

ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

opr

opr

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr.

Ospr.

ZA

PROTI

PROTI

ZDRŢA L
SA

PROTI

PROTI

ZDRŢA L
SA

Ospr

ZA

PROTI

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 5/1/2010
Č. 5/2/2010

Ing.
Sombathyová
Alena
ospr

Ing.
Suchý
Bruno
ospr

Úrek
Ján
ZA

Č. 5/3/2010
Č. 5/4/2010
Č. 5/5/2010
Č. 5/6/2010

Ospr

Č. 5/7/2010

Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra

Jozef Uram
starosta obce
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