Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
Zo 8. zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 28.10.2010 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 poslancov je deväť starosta
skonštatoval, že OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Král Milan st.

Galeta Ján

Prítomní poslanci:

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

HKO :

Ing. Kubala Vladimír - prítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia uznesenia
3, Žiadosť o kúpu pozemku - Bogdán Ján a manž.
4, Žiadosť o kúpu pozemku - Michal Považan
5, Žiadosť o kúpu pozemku - Ing. Dušan Gonda a manž.
6, Žiadosť o riešenie situácie umiestnenia autobusovej zastávky „Mäsna“ – Tibor Žabka
7, Prejednanie žiadosti OcÚ o delimitáciu majetku vo vlastníctve štátu – Min. hosp. SR
8, Rôzne
9, Diskusia
10, Záver
Návrh : Overovatelia:

Král Milan st.

Galeta Ján

Uznesenie č.8/1/2010/OZ
OZ schvaľuje
1, overovateľov zápisnice poslancov Milan Král st., Ján Galeta
2, program zasadnutia OZ be z pripomienok
ZA: Jednohlasne

3, Žiadosť o kúpu pozemku - Bogdán Ján a manž.
starosta – prečítal žiadosť
Uznesenie č.8/2/2010/OZ
OZ schvaľuje
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,
ţiadateľom
Jánovi Bogdánovi od. Bogdán a manţ. Alţbete rod. Škarbová obaja bytom HodrušaHámre č. 2
pozemok v k.ú. Dolné Hámre parc. č. C-KN 302/4 o výmere 148 m2, C-KN č. 303/3
o výme re 5 m2, za cenu 1 €/m2.
Odôvodnenie: ţiadateľ ţiada o kúpu poze mkov susediacich s jeho pozemkami
vytvorených po regulácii horského potoka, ktorú na vlastné náklady vykonal ţiadateľ.
Náklady na vypracovanie zmluvy, úhradu správneho poplatku za vklad do KN a GP uhradí
kupujúci.
ZA: jednohlasne
4, Žiadosť o kúpu pozemku - Michal Považan
starosta – prečítal žiadosť
Uznesenie č. 8/3/2010/OZ
OZ schvaľuje
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,
ţiadateľom
Povaţan Michal, rod. Povaţan, a manţelke Emílii rod. Petreţelová obaja bytom
Hodruša-Hámre č.812
pozemok v k.ú Banská Hodruša parc. č. CKN-311/2 o výme re 5 m2, trvalý trávnatý
porast, za cenu 1 €/m2.
Odôvodnenie: Na uvedenom pozemku sa nachádza je ho vodáreň, ktorú na tomto
pozemku postavili pred 25 rokmi.
Náklady na vypracovanie zmluvy, úhradu správneho poplatku za vklad do KN a GP uhradí
kupujúci.
Za: jednohlesne
5, Žiadosť o kúpu pozemku - Ing. Dušan Gonda a manž.
starosta – prečítal žiadosť
Uznesenie č.8/4/2010/OZ
OZ schvaľuje
Ţiadateľom Ing. Dušanovi Gondovi a manţ. Bc. Katarína Gondová rod. Muţilová,
obaja bytom Nám. Slobody 13 Zvolen 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 poze mok v k.ú. Banská Hodruša CKN č.
1472/6 o výmere 60 m2, zastavaná plocha za cenu 7 €/m2.
Odôvodnenie: OZ schválilo tento odpredaj Uznesením č. 7/12/2010/OZ zo dňa 23.9.2010.
Pozemok bol zameraný GP č. 34611771-94/2010 vyhotoviteľom Geomer Ing. Kyselica
Milan, Kremnica, z pôvodnej parcely č. 1472/2.

Podmienky:
1, do kúpno-predajne j zmluvy uviesť súhlas s vecným bremenom na uloţenie
vodovodného potrubia ce z odpre dávaný poze mok
2, kupujúci uhradí náklady na vypracovanie GP, zmluvy a návrhu na vklad do KN
ZA : jednohlasne
7, Prejednanie žiadosti OcÚ o delimitáciu majetku vo vlastníctve štátu – Min. hosp. SR
starosta – jedná sa o intravilán, o zastavané pozemky , aby sme mohli čerpať fondy
Uznesenie č. 8/5/2010/OZ
OZ schvaľuje
Schvaľuje podanie ţiadosti obce Hodruša-Hámre o delimitáciu majetku vo vlastníctve
SR – Ministerstva hospodárstva v intraviláne obce.
ZA : jednohlasne
6, Žiadosť o riešenie situácie umiestnenia autobusovej zastávky „Mäsna“ – Tibor Žabka
starosta – žiadateľ sa nezúčastnil ale predložil návrhy, pozemok je vo vlast. p. Žabku
Uznesenie č. 8/6/2010/OZ
OZ ukladá
Starostovi doje dnať ţiadosť Tibora Ţabku o riešenie umiestnenia autobusovej zastávky
„Mäsna“ v časti obce Banská Hodruša.
8, Rôzne
Mgr. Holenda- žiada vysprávkovať MK
Starosta – poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
zapísala: Dirnbachová Ľubomíra
Overovatelia:

Jozef Uram
starosta obce

