Obec Hodruša-Há mre

Obec Hodruša-Hámre

Zá p is nic a
Zo 6. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 26.8.2010 na v budove bývalého MNV na Kopaniciach 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:

Úrek Ján

Prítomní poslanci:

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

Gallo Rudolf

Neprítomní poslanci: Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - neprítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia uznesenia
3, Ţiadosť o úľavu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu – ţiadateľka Kováčiková Emília
4, Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom
Zriadení, určenie platu starostu
5, Návrh VZN č. 2/2010 Rokovací poriadok obce Hodruša-Hámre
6, Návrh VZN č. 3/2010 O stanovení podmienok ambulantného predaja na území obce
Hodruša – Hámre
7, Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 27.11.2010
8, Prejednanie rozpočtu na rekonštrukciu budovy bývalej kniţnice v Dolných Hámroch
9, 100. výročie hasičskej striekačky R. Czermack, MK - návrh na zaradenie do zoznamu
pamätihodností obce Hodruša-Hámre
10, Návrh úpravy rozpočtu
11, Informácia o projekte Ekologická Hodruša
12, Návrh na odkúpenie rodinného domu č. 653 v Banskej Hodruši po rodine Zrebených.
13, Ţiadosť o súhlas na zriadenie predkupného práva na parcely 50/15, 50/25, 50/20, 50/18,
50/19, 51/4 a 50/23 v Dolných Hámroch
14, Rôzne
15, Diskusia
16, Záver
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Hlasovanie za:
Uznesenie č.6/1/2010/OZ
1, overovateľov zápisnice poslancov Rudolfa Gallo a Ján Úrek
2, program zasadnutia OZ be z pripomienok
ZA: jednohlasne
3, Ţiadosť o úľavu poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu – ţiadateľka Kováčiková Emília
Starosta – prečítal ţiadosť , ţiadateľke bol odpustený poplatok aj za rok 2009, nakoľko má
dieťa zdravotne ťaţko postihnuté, imobilné.
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č.6/2/2010/OZ
Odpustenie poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu pre Emíliu Kováčikovú Hodruša –
Hámre č. 834 za rok 2010 vo výške 11,68 €.
ZA: jednohlasne
4, Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom
Zriadení
Starosta – v zmysle zák. č. 369/90 Z.z. je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce
Hodruša-Hámre a to v rozsahu - na polovičný alebo plný úväzok.
Hlasovanie ZA:
Uznesenie č.6/3/2010/OZ
Výkon funkcie starostu obce Hodruša-Hámre v zmysle zák. č. 369/1990 Z.z. v platnom
znení v plnom rozsahu na obdobie 2010-2014
ZA: jednohlasne
Určenie výšky mesačnej odmeny starostu obce
Hlasovanie ZA výšku odmeny starostu vo výške ako minulý rok:
Uznesenie č.6/4/2010/OZ
výšku mesačnej odmeny starostu obce 30 % zo základu podľa zákona č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostu a ostatné náleţitosti podľa platne j kolektívnej zmluvy
časť IV., Platové podmienky, článok 25, s účinnosťou od 1.1.2010
ZA: jednohlasne
5, Návrh VZN č. 2/2010 Rokovací poriadok obce Hodruša-Hámre
Starosta – informoval o zmene v rokovacom poriadku, ak neudelí starosta slovo poslancovi,
ďalej vedie zasadnutie zástupca al. poslanec, zasadnutia sa môţu uskutočniť len v katastri
obce, návrh bol vyvesený, pripomienky od občanov neboli
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/5/2010/OZ
VZN č. 2/2010 Rokovací poriadok obce Hodruša-Hámre
ZA: Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda
František, Suchý Bruno Ing.
PROTI: 0
ZDRŢAL SA: Gajdošík Rudolf
NEPRÍTOMNÍ: Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
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6, Návrh VZN č. 3/2010 O stanovení podmienok ambulantného predaja na území obce
Hodruša – Hámre
Starosta – vymenoval miesta, kde sa môţe v obci predávať ambulantným spôsobom, predávať
sa môţe od pondelka do soboty, návrh bol vyvesený, pripomienky od občanov neboli
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/6/2010/OZ
VZN č. 3/2010 O stanovení podmienok ambulantného predaja na úze mí obce Hodruša –
Hámre
ZA: Jednohlasne
7, Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 27.11.2010
Starosta: navrhol ponechať 3 volebné obvody pre jednotlivé časti obce do komunálnych
volieb, ktoré sa budú konať 27.11.2010
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/7/2010/OZ
Pre voľbu starostu:
Zriadenie jednomandátového volebného obvodu v obci Hodruša-Hámre
Pre voľbu poslancov:
Zriadenie 3 volebných obvodov Banská Hodruša
č. 1
počet poslancov
3
Dolné Hámre
č. 2
počet poslancov
5
Kopanice
č. 3
počet poslancov
1
ZA: Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda
František, Gajdošík Rudolf
PROTI: Ing. Bruno Suchý
ZDRŢAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
8, Prejednanie rozpočtu na rekonštrukciu budovy bývalej kniţnice v Dolných Hámroch
Starosta- informoval, ţe komisia bola prešetriť návrhy ţiadateľa p. Majsniara na
rekonštrukciu budovy bývalej kniţnice v DH, nedoporučuje ţiadne úľavy
Gajdošík Rudolf- nesúhlasí s dotovaním prevádzky z obecných peňazí
Starosta- nemá písomný doklad od komisie
Ing. Suchý Bruno – je proti výhodám, ţiadateľ si neplní povinnosti voči obci
Starosta – navrhol hlasovanie, či súhlasí OZ s dotáciou, ak áno potom bude hlasovanie v akej
výške.
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/8/2010/OZ
Príspevok obce na rekonštrukciu bývalej kniţnice v Dolných Hámroch
ZA:
Mgr. Holenda František
PROTI : Gallo Rudolf, Úrek Ján, Bobiš Vojtech, Mgr.Holenda František, Gajdošík
Rudolf,Ing. Bruno Suchý
ZDRŢAL SA: Král Milan st,
NEPRÍTOMNÍ: Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
9, 100. výročie hasičskej striekačky R. Czermack, MK - návrh na zaradenie do zoznamu
pamätihodností obce Hodruša-Hámre
Starosta- odovzdal slovo Ing. Briestenskej
Ing. Briestenská – oboznámila prítomných o tom, ţe v časti obce Kopanice sa nachádza stará
hasičská striekačka, ktorá bola vyrobená pred 100 rokmi, podarilo sa získať dotáciu z nadácie
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VÚB v hodnote 7000 €, striekačka po jej obnove bude vystavená na Kopaniciach, aj nočná
expozícia
Starosta – striekačku navrhuje zaradiť do zoznamu pamätihodností obce.
Uznesenie č.6/9/2010/OZ
zaradenie hasičskej striekačky R. Cze rmack, MK do zoznamu pamätihodností obce
Hodruša-Hámre
ZA: Jednohlasne
10, Návrh úpravy rozpočtu
Starosta: prečítal návrh zmien jednotlivých poloţiek, tak ako sú uvedené v Uznesení
č. 6/10/2010/OZ
Ing. Suchý Bruno- plní sa príjmová časť rozpočtu?
Starosta- výpadok daní je 15-25%, čerpáme z prebytku z minulých rokov, zlepšila sa platobná
disciplína, takţe výdaje nemusíme upravovať
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/10/2010/OZ
Úpravu rozpočtu takto:
€

beţné príjmy

€

500
7000

stravné MŠ, ŠJ
Grant Poţiarna zbrojnica Kopanice

8890,18 €

500
stravné MŠ,ŠJ
7000 poţiarna zbrojnica Kopanice
1467
„
1390,18 rekonštrukcia MŠ
1290
„
570
rehabilitácia
350
prenájom telocvične
100
fin. príspevok Getler
309
zameranie kostola v B. Hodruši
500
príspevok církvi
250
beţné výdaje ZŠ
90
fin. príspevok ZRPŠ
13816,18 €

€

€

1390,18 Grant-MŠ

kapitálové príjmy

66000 predaj majetku ČOV Zipser, kanalizácia
8230
„

beţné výdaje

kapitálové výdaje

66000
23710
1714
4150

minibus
miestne komunikácie BH
inţ. Projekt – bytovky
rekonštruk. miest. rozhlasu
Kopanice
1800 rekonštr.domu smútku DH
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 74230,00 €
97374,00 €

ZA: Jednohlasne
11, Informácia o projekte Ekologická Hodruša
Ing. Briestenská – pracujú na získaní grantu pre zniţovanie CO2 plynov, výmena okien na
budove MŠ na Kyslej, je potrebné vytvoriť ekologický fond, ktorý by sa čerpal na ďalšie
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zatepľovanie budov, v II. časti by sa poriadali školenia s odborníkmi na zatepľovanie,
o energetických auditoch
Úrek Ján – opýtal sa, či do ekologického fondu prispieva len obec?
Ing. Briestenská – áno, a to z prostriedkov ušetrených na vykurovaní po výmene okien
Gajdošík Rudolf –aj na slnečné kolektory
Ing. Briestenská – áno, pre obecné budovy
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/11/2010/OZ
OZ schvaľuje
Vstup do projektu Ekologická Hodruša a zriadenie účtu tohto fondu
Za: Jednohlasne
12, Návrh na odkúpenie rodinného domu č. 653 v Banskej Hodruši po rodine Zrebených.
Starosta – dom sa nachádza v Banskej Hodruši, v pamiatkovej zóne, pri dome sa nachádza
štôlňa Birnbaum, oproti socha Panny Márie, pri ktorej sa v minulosti baníci modlili pred
vstupom do bane. P. Zrebený nezanechal dedičov, preto obec dala ţiadosť o odkúpenie tohto
rodinného domu. Plánujeme obnoviť portál do štôlne Birnbaum. Pre obec bola navrhnutá cena
2000,-€, v prípade, ţe by chcel kúpiť súkromný záujemca bolo by výberové konanie
Mgr. Holenda František – súhlasí, je tam náučný chodník, pokiaľ bude obec do toho
investovať, aby to splnilo náčný význam
Starosta – v kúpno-predajnej zmluve je zámer a musí byť splnený účel
Zrebený – ak to obec nekúpi?
Starosta- bola by verejná draţba za najvyššiu sumu
p. Rupcová – vlastní v obci nehnuteľnosti, v mene klientky p. Rusnákovej ktorá patrí do
rodiny Zrebených,navrhuje v prípade verejnej draţby spoluprácu s obcou na vybudovanie
múzea a prístupu k šachte Birnbaum, chcela by to vyuţívať len časť roka na rekreačné účely,
mohlo by to byť výhodné , ako súkromníčka by to kúpila, zrekonštruovala a sprístupnila časť
objektu, predpokladá, ţe náklady na opravu budú pre obec vysoké
starosta – na opravu domu chceme čerpať z fondov, nie je istota, ţe by p. Rusnáková vyhrala
verejnú obchodnú súťaţ.
p. Rupcová – nedá sa zaručiť, ţe by súťaţ mohli vyhrať
p. Havráneková – poukázala na to, ţe nie je vyznačená prístupová cesta ku klopačke
p. Gallo Rudolf – jeho vnuk sa zaujíma o hodiny, podarilo sa mu opraviť hodiny z klopačky,
sú funkčné, odbíjajú, tieto hodiny majú 200 rokov, súčasne ţiada opravu osvetlenia klopačky
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/12/2010/OZ
OZ schvaľuje
Kúpu rodinného domu č. 653 v Banskej Hodruši na parcele č. 1105 v k.ú. Banská
Hodruša po rodine Zrebených za sumu 1870 €
ZA: jednohlasne
13, Ţiadosť o súhlas na zriadenie predkupného práva na parcely 50/15, 50/25, 50/20, 50/18,
50/19, 51/4 a 50/23 v Dolných Hámroch
Starosta – nakoľko došlo k predaju pozemkov v Dolných Hámroch, na ktorých bude ţiadateľ
p. Vidiečan Milan budovať polyfunkčnú budovu, ţiada o súhlas s predkupným právom
a právom prechodu na parceliach susediacich s jeho pozemkami, tak ako je uvedené
v Uznesení č. 6/13/2010OZ a č. 6/14/2010/OZ
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Hlasovanie:
Uznesenie č.6/13/2010/OZ
OZ schvaľuje
Predkupné právo na parcely č. 50/15, 50/25, 50/20, 50/18, 50/19, 51/4 a 50/23 v Dolných
Hámroch Milanovi Vidiečanovi a Soni Vidiečanovej rod. Kováčovej, bytom Fr. Kráľa
48/29, Ţarnovica, nakoľko sú susednými parcelami k parceliam, na ktorých bude
ţiadateľ budovať polyfunkčnú budovu.
ZA: JEDNOHLASNE
HLASOVANIE:
Uznesenie č.6/14/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zriadenie vecného bremena – právo prechodu, ţiadateľom Milanovi Vidiečanovi a Soni
Vidiečanove j rod. Kováčovej, bytom Fr. Kráľa 48/29, Ţarnovica na parceliach
nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Hámre Č. 50/15, 50/20, 50/25, 50/18 a 50/19 nakoľko sú
susednými parcelami k parceliam, na ktorých bude ţiadateľ budovať polyfunkčnú
budovu.
ZA: jednohlasne
14, Rôzne
A, Základná škola – ţiadosť o vypoţičanie finančných prostriedkov
Starosta: prečítal ţiadosť o vypoţičanie finančných prostriedkov na úhradu faktúra za energie
do konca novembra 20120.
Mgr. Holenda František – ako zástupca RR – výdavky ZŠ sa nedajú vykryť, nechce aby sa
peniaze poţičiavali ,je to naša škola, prichádza 12 prvákov a odišlo 12 deviatakov, je to
problém pretoţe odćhádzajú deti do školy v Ţarnovici
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/15/2010/OZ
Pôţičku základnej škole vo výške 4159,47 € do 30.11.2010 na pokrytie úhrady faktúr za
energie po splatnosti
SPP
fa 7450027765
3404,04 €
Slovak Energy
fa 140017987
755,43 €
ZA: jednohlasne
B, MŠ ţiadosť o prehodnotenie výšky príspevku na 1 dieťa
Starosta- poplatok za 1 dieťa v MŠ je 3,31 €
Navrhuje zvýšiť na 5 € za 1 dieťa
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/16/2010/OZ
OZ schvaľuje
Zvýšenie mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ Hodruša-Hámre na 5 €
ZA : jednohlasne
Starosta – je potrebné aj prehodnotiť prevoz detí z MŠ k autobusu na Sandríkach
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Hlasovanie:
Uznesenie č.6/17/2010/OZ
Odvoz detí z MŠ (s TP na Kopaniciach) sluţobným osobným motorovým vozidlom na
autobusovú zastávku „Na Sandríkach“ k spoju o 14,30 hod v utorok a štvrtok
ZA: Král Milan st, Gallo Rudolf, Úrek Ján, Bobiš Vojtech, Mgr. Holenda
František, Gajdošík Rudolf
PROTI:0
ZDRŢAL SA: Ing. Bruno Suchý
NEPRÍTOMNÍ: Galeta Ján, Ing. Sombathyová Alena
Starosta – poţiadal o prehodnotenie termínu konania ďalšieho zasadnutia OZ, nakoľko
v termíne 16.9.2010 bude čerpať dovolenku, navrhuje presun na termín 23.9.2010
Hlasovanie:
Uznesenie č.6/18/2010/OZ
Zme nu termínu konania nasledujúceho OZ, ktoré sa uskutoční 23.9.2010 v budove
bývale j MŠ v Banskej Hodruši časť Te rgótňa
ZA: jednohlasne

INFORMÁCIA O POVODNIACH v obci v dňoch 6.-7.augusta
2010 a 16.-17. augusta 2010
Správa o povodňových udalostiach v obci Hodruša-Hámre dňa 6. a 7.augusta 2010.
Dňa 6.8.2010 v dopoludňajších hodinách v dôsledku prívalového daţďa došlo
k mimoriadnej udalosti – vzostupu hladiny v Hodrušskom potoku na stav kedy bolo potrebné
vyhlásiť III. stupeň povodňovej pohotovosti. Starosta obce tento stupeň vyhlásil 6.8.2010 od
17,00 hod. Zároveň začal svoju činnosť krízový štáb obce. Na miste s veľkým rizikom
spôsobených škôd, Návoristé – priepust pod štátnu cestu, Kohútovo – miestna komunikácia,
Špicipiarg – miestna komunikácia, boli nasadené zemné stroje JCB, UNC, ktoré boli
momentálne k dispozícii.
Najhoršia situácia bola z údolia Návoristé, kde splavilo z doliny veľké kusy dreva
a konárov – pozostatky z ťaţby. Prehrázky svojim zdrţným priestorom nestačili zachytiť
naplavené splaveniny. V časti Kohútovo a Špicipiarg bočné bystriny naplavili mnoţstvo
kameňa a na miestne komunikácie, údolný potok podmyl v mnohých miestach svahy
miestnych komunikácií, kde došlo k zosuvu svahu a poškodeniu vozovky.
V časti Dolné Hámre boli škody spôsobené nasledovne:
Pivná
– čistenie kanála pre priepustom – JCB
Most do mlyna – podmyté oporný múr – hrozí podmytie opôr mosta
oproti Kovolesku – podmytie svahu štátnej cesty, ohrozenie stability premostenia
Hájodstraňovanie naplaveného materiálu – ručné, strojné vyčistenie kanála pred
priepustom
Ruţová ulica- zaplavená vodou a nánosmi zeminy, v niektorých domoch voda zaplavila
pivnice. Hasiči OR HaZZ a OHZ Kopanice pomáhali odčerpávať vodu
z pivnice. Cestu čistili obyvatelia priľahlých domov ručným náradím
Kúpeľoprava opevnenia svahov, priepust nedostatočný priemer
Kašivárová- čistenie koryta potoka strojmi od zaústenia v dĺţke 800 m, s naloţením zeminy
na auto a odvoz na skládku
Sídliskoupchatá daţďová kanalizácia – zaplavenie miestnych komunikácií, obyvatelia
čistili ručným náradím
Malangová- splaveniny z odvodňovacieho kanála zaplavili úsek štátnej cesty, jej čistenie sa
vykonalo strojom JCB.
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Banská Hodruša
Hangotvoda z údolia naplavila mnoţstvo zeminy a kameňa, ktoré odstraňovali občania
ručným náradím.
Jalšová-

naplaveniny sa sústreďovali pred priepustami, bolo potrebné ich odstraňovať
tak, aby bola zabezpečená prietočnosť
Hlôţková dolina – naplaveniny z lesných zváţnic, zničenie cesty odplavením krytu
Tergótňa naplaveniny z lesných zváţnic zaplavili miestnu komunikáciu a odvodňovacie
jarky. Prejazdnosť miestnej komunikácie bola zabezpečená strojom JCB
Tergótňa, Píla – čistenie štátnej cesty
Kohútovo - JCB odstraňovanie nánosu z bočných lesných strţí
Raková vyčistenie priepustu
Špicipiarg - čistenie komunikácie, odtrhnutý svah (p.Povaţanová)
Cesta z Kohútovho majera – silný prúd vody odplavil štrkový povrch cesty v úseku 800 m.
Úprava bola vykonaná traktorom JCB.
Praniarska- úsek 300 m zaplavený z prítokov cesty Zumra, z údolia od cintorína, ručné
čistenie komunikácie
Gregušová Arana- čistenie koryta potoka strojom JCB, ručné čistenie komunikácie od
naplavenej zeminy a kameňa
Gruntal úprava koryta strţe
Do povodňových záchranných prác sa zapojilo mnoho dobrovoľníkov z radov
občanov a aktivačných pracovníkov.
V sobotu 7.8.2010 sa činnosť sústredila na najzloţitejšie problémy ako Návoristé,
Kohútovo, Špicipiarg.
O 15,00 hod dňa 7.8.2010 starosta odvolal III. stupeň povodňovej aktivity.
Krízový štáb zhodnotil situáciu, prijal plán postupu likvidácie škôd.
Správa o povodňových udalostiach v obci Hodruša-Hámre dňa 16.-17.8.2010.
Dňa 16.8.2010 v popoludňajších hodinách došlo v dôsledku prívalového daţďa k
mimoriadnej udalosti – vzostupu miestných vodných tokov v katastrálnom území Dolné
Hámre, pri ktorých bolo potrebné vyhlásiť III.stupeň povodňovej aktivity /pohotovosti/.
Starosta obce tento stupeň vyhlásil o 16,00 hod., zároveň začal svoju činnosť krízový štáb
obce.
Rozvodnené vodné potoky ohrozovali rodinné domy, príbytky miestnych občanov, chaty a
chalupy chalupárov.
Najhoršia situácia bola v lokalitách Háj, Dolinka za kostolom v Dolných Hámroch, Betlehem,
pri poţiarnej zbrojnici v Dolných Hámroch, Športový areál, Kašivárová, pri kaplnke v
Dolných Hámroch a v rómskych osadách Kvartiele a Pivná. Všetky tieto lokality sa
nacháduajú v intraviláne obce. Ďalej boli zaplavené aj rodinné domy na hranici katastra obce
pri Okrute, kde vyúsťuje potok Hodrušanka do rieky Hron, kde bol zaplavený dom p. Vajdu.
V lokalite Háj sa vybreţila miestna bystrina zo svojho koryta do miestnych záhrad a lúk,
kde bol potrebný zásah mechanizácie JCB a VNC stroja. Pri zvládaní tohto bola potrebná aj
práca miestnych občanov a pracovníkov aktivačných prác. Bolo potrebé vytvoriť prehrádzky,
aby rozvodnený tok neohrozoval obydlia obyvateľov. Napriek enormnému nasadeniu bol
zaplavený dom a garáţ p. Suchého.
V lokalite Dolinka bola obdobná situácia. Miestna bystrina naplavila do koryta z lesa
mnoţstvo konárov, skál a následne sa vybreţila. Ohrozovala hlavne domy p. Krajčiho, Jozefa
Mihálika, Petra Mihálika, Jozefa Povaţana, ktorému zaplavila pivničné priestory a následne
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sa vyliala na štátnu komunikáciu, kde bol potrebný zásah JCB a špeciálnej techniky
prostredníctvom vysokotlakového krta od firmy EKO kanal Banská Bystrica.
V lokalite Betlehem sa v dôsledku prívalového daţďa z hôr rozvodnil odtokový jarok popri
miestnej komunikácii a vymyl cestu na úseku cca 500 m. Následne bol vymytý materiál
namytý na miestnu komunikáciu / kumunikácia Štreka cca o objeme 36 ton/. Materiál sme
odstraňovali prostredníctvom JCB a TATRA 815 a boli pouţití aj pracovníci aktivačných prác
a miestni obyvatelia.
Taká istá situácia bola aj pri poţiarnej zbrojnici, kde musel zasahovať stroj UNC, aktivační
pracovníci a miestni obyvatelia.
Športový areál v obci bol zaplavený spodnou vodou stekajúcou z lesa a miestnej
komunikácie a odtokový kanál o priemere rúr 800 mm nebol schopný odviezť túto vodu. Boli
zaplavené šatne miestneho OŠK, klub mladých, kotolňa športového domu a tenisové kurty.
Všetky záchranné práce bolo treba vykonávať ručne prostredníctvom obyvateľov a
aktivačných pracovník.
V lokalite Kašivárová tak isto ako 6.8. 2010, príval daţďa nebol schopný odviezť miestny
jarok, ktorý sa zmenil na rieku, ktorá sa vybreţila a tiekla po miestnej komunikácii. Tu chcem
podotknúť, ţe na tomto toku sa nachádzajú prehrádzky väčšieho charakteru vo vlastníctve
Štátnych lesov SR a neboli čistené uţ niekoľko desaťročí. Tu bol potreb ný zásah JCB a došlo
aj k narušeniu oporných múrov potoka. Tak isto ako pri ostatných, bola potrebná pomoc
aktivačných pracovníkov.
Pri kaplnke v Dolných Hámroch sa opäť vybreţil potok Hodrušanka a zaplavil dva rodinné
domy. Do dnešného dňa tam nie je moţný zásah ťaţkej techniky, nakoľko je podmáčaný
terén a škody ešte nie je moţné vyčísliť.
V rómskej osade Kvartiele došlo tieţ k vybreţeniu miestneho potoka Hodrušanka a
zaplavilo dvory obyvateľov rómskeho etnika. Nánosy bolo potrebné odstrániť ručne, nakoľko
ťaţká technika do týchto miest nemá prístup. Odstraňovanie bolo a bude vykonávané
priebeţne, pretoţe väčšina obyvateľov pracuje na aktivačných prácach.
Ďalej boli podmyté mosty a záhrady, kde bude potrebné po opadnutí vody zistiť presnejšie
škody a zistiť, či na mostoch nie je narušená statika.
Pri všetkých zásahoch asistovali miestni dobrovoľníci hasičského zboru so svojou
technikou, napriek tomu, ţe je značne zastaralá. Pri niektorých zákrokoch pomáhali aj
profesionálni hasiči z Novej Bane.
III. stupeň povodňovej aktivity bol zrušený 17.8.2010.
Toho času ešte presne nie je moţné vyčísliť všetky škody, nakoľko na ich
odstraňovaní sa stále pracuje.
-

-

-

ďalej informoval, ţe v tomto roku sa uskutočnilo jednanie s Lesmi SR ohľadne zlej
situácie na miestnych jarkoch v Kašivárovej a v Návoristom, ale nakoľko nemali
financie, k poţadovaným úpravám jarkov nedošlo, a teraz pri povodniach vznikli
oveľa väčšie škody.
Problematické boli aj Kétne, kde voda z cintorína stekala aţ k domu Ološtiakovcov
Prachovňa – tu došlo k zosuvu pôdy v šírke cca 5 m, dĺţke a50-200 m, svah je
zosunutý na MK vo vlastníctve Mestských lesov Banská Štiavnica
na Kopaniciach boli problémy pri p. Azorovej a p. Pacalajovej
16.-17.8.2010 uţ nevznikli také škody, jarky uţ boli vyčistené, horšie to bolo
v Dolných Hámroch, za katolíckym kostolom jarok tam bol ako rieka, vytekal aţ na
hlavnú cestu, musel sa odčerpávať priepust pod cestou
Najhoršie bol zatopený dom p. Kozmela aţ do výšky 0,5 m
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-

-

-

Nasledovne bolo zvolané stretnutie na Obvodnom úrade v Ţiari nad Hronom kde sme
predkladali výšku predpokladaných škôd na majetku, ale fyzické osoby si úhradu
náhrady škôd musia vymáhať od poisťovní
Obce môţu dostať financie, ale aţ v novembri 2010
V Banskej Hodruši bol najviac zaplavený rodinný dom Štefana Povaţana Návoristé –
bola zaplavené nánosmi, to všetko vtekalo kolmo do potoka Hodrušanka, ktorá to uţ
nemohla zachytiť, lebo koryto uţ bolo plné, takţe voda z Návoristého sa rútila priamo
na pozemok a do rodinného domu Štefana Povaţana, pri odčerpávaní vody pomáhali
aj členovia DHZ, za čo im starosta aj touto cestou ďakuje
V obci pomáhali desiatky ľudí pri odstraňovaní škôd, naplavenín a nánosov, za čo im
starosta taktieţ poďakoval
Na ţiadosť p. Povaţana o príspevok na výstavbu ochranného múru je potrebné doloţiť
kalkuláciu

Diskusia:
Ing. Suchý Bruno – informoval, ţe nie je moţné začať prevádzkovať lekáreň na Sandriku,
lebo tam nieje funkčné WC, je tam ešte stále sklad
Bobiš Vojtech – je členom protipovodňovej komisie, navrhuje miestnu obhliadku na spísanie
materiálnych škôd po povodniach, ţiada robiť prevenciu
Starosta- navrhol termín konania spisovania škôd na 2.9.2010 o 10,00 hod pre všetkých
členov protipovodňovej komisie
Gallo Rudolf – ţiada o opravu klopačky, o vyznačenie prístupovej cesty k nej, je to kultúrna
pamiatka, ďalej sa opýtal, kedy sa budú opravovať miestne komunikácie?
Starosta – v septembri aţ októbri 2010
Úrek Ján – informoval sa na stav vodomerov na Kopaniciach
Starosta – sú pripravené ventily, ale je to moţné montovať len v období, keď bude dostatok
vody, aby sa mohol spustiť systém
Stračina - po povodniach je v zlom stave regulácia potoka v Kohútove, treba upozorniť
majiteľa toku
Starosta – Lesy SR sú majiteľmi na obvodnej povodňovej komisii boli o probléme
informovaní, sú si toho vedomí, ale majú v správe 800 km jarkov
Rupcová – vlastní nehnuteľnosť v DH č. 249 a250, sused p. Buška opravuje autá, nemá ani
označenú firmu, vţdy sú tam zaparkované autá tak, ţe má zamedzený vjazd na vlastný
pozemok, na ich pozemku parkujú autá a ničia im stromy,plot, ţiada o pomoc pri riešení tejto
situácie
- ďalej ţiada o preloţenie autobusovej zastávky, je problematická, ľudia zdrţiavajúci sa
na zastávke rušia kľud, hádţu odpadky na jej pozemok
- ţiada aj o umiestnenie dopravenej značky zákaz zastavenia, pri jej pozemku, aby tam
neparkovali autá
starosta – poţiadal p. Rupcovú aby svoju ţiadosť podala písomne na OcÚ
Ing. Suchý Bruno – bude opravovať oplotenie susediace s p. Rupcovou, bude sa meniť
pletivo, sľúbil, ţe to dajú do poriadku
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie OZ.
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Výpisy
O hlasovaní poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 26.8.2010

Uznesenie

Č. 6/1/2010
Č. 6/2/2010

Bobiš
Vo jtech

Gajdošík
Rudolf

Galeta
Ján

Gallo
Rudolf

Mgr.
Holenda
František

Král
Milan st.

Ing.
Suchý
Bruno

Úrek
Ján

ZA

Ing.
Sombathyová
Alena
Ospr

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZDRŢA L
SA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

PROTI

ZA

PROTI

PROTI

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZDRŢA L
SA
ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Č. 6/3/2010
Č. 6/4/2010
Č. 6/5/2010
Č. 6/6/2010
Č. 6/7/2010
Ospr

Č. 6/8/2010

Ospr
PROTI

ZA

PROTI

PROTI

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZDRŹA L
SA

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

Č. 6/9/2010
Č. 6/10/2010
Č. 6/11/2010
Č. 6/12/2010
Č. 6/13/2010
Č. 6/14/2010
Č. 6/15/2010
Č. 6/16/2010
Č. 6/17/2010
Č. 6/18/2010

Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra
Jozef Uram
starosta obce
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