Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 26.5.2011 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 osem starosta
skonštatoval, ţe OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Gajdošík Rudolf

Remeň Július

Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Bogdáň Jozef, Ing. Brestenská
Katarína, Gajdošík Rudolf Ing. Suchý Bruno, Remeň Július,
Mgr. Prcúch Ján

Neprítomný poslanec: MUDr. Vácval Boris,

HKO :

Ing. Kubala Vladimír

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta privítal prítomných a otvoril 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poţiadal
o prezentáciu SSUŠ Hodruša-Hámre Ing. Zliechovca.
Ing. Zliechovec – predstavil úspech ţiačky školy Aneţky Gaberovej, ktorá sa stala 2x
výherkyňou celoštátnej SOČ, v roku 2011 bude celoslovenská SOČ v Bratislave, majú aj
ďalšie ponuky na účasť v súťaţiach do Poľska, nemajú dostatok peňazí, robia všetko preto,
aby školy fungovala, na umelecké školy sa hlási menej detí, robia optrenia, aby škola mohla
preţiť.
starosta - poďakoval, otvoril zasadnutie OZ.
Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia uznesenia
3, Stanovisko HKO k záverečné mu účtu 2010
4, Správa nezávislého audítora za rok 2010
5, Predloženie záverečného účtu za rok 2010
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6, Žiadosť o oslobodenie od platenia miestneho poplatku za KO – Lalkovičová
Vladislava
7, Dodatok k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obecným
úradom – zme na sadzby za prepravu Mikrobusom Mercedes – schválenie
8, Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2007 obce Hodruša-Hámre o udržiavaní všeobecnej čistoty,
ochrane zelene a chove zvierat na území obce Hodruša-Hámre, článok 7, písmeno c.
9, Žiadosť o odkúpenie garáže - žiadateľ Súkromná stredná umelecká škola HodrušaHámre
10, Žiadosť o odkúpenie pozemku – Stanislav Líška, Hodruša-Hámre
11, Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľností – pozemkov vedených na LV č. 52
katastrálne úze mie Kopanice EKN č. 281/1 výmera 6697 m2, EKN č.281/2 výmera 3991
m2, EKN č. 282/1 výmera 7496 m2, č. 282/2 výme ra 2390 m2, 282/3 výme ra 2600 m2, č.
282/101 výmera 39 m2, č. 282/201 výme ra 339 m2, č. 283/1 výme ra 2118 m2, č. 283/2
výme ra 840 m2, č. 284 výme ra 19480 m2 na vybudovanie sadu drobného ovocia žiadatelia Ing. Július Krištof, bytom Tekovská Breznica a Lucia Žatková, bytom
Žarnovica
12, Rôzne
- Informácia o návšteve pani veľvyslankyne Holandského kráľovstva Daphne
Bergsma
dňa 20.5.2011
- Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre – pre zentácia školy
13, Diskusia
14, Záver
Hlasovanie:
Uznesenie č.3/1/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program a overovateľov zápisnice Rudolfa Gajdošíka a Júliusa Remeňa
2, Kontrola plnenia uznesenia
Kubala Vladimír, Ing. HKO – predniesol svoju správu, prešetril podklady, prejednal s p.
Gregorom, konflikt medzi majiteľkou pohostinstva Hodrušianka p. Vozárovou a p.
Mojţišovou – údajne p. Gregor nepostupoval tak, ako si p. Mojţišová predstavovala, zistil, ţe
postupoval v zmysle zákona, aţ na to, ţe na priestupky odovzdal údaje tak, ţe si nedal
potvrdiť doklady o prevzatí, to bolo jediné pochybenie, celkový postup bol v poriadku
Uznesenie č. 3/2/2011/OZ
OZ berie na vedomie
Správu Ing. Vladimíra Kubalu, HKO, o prešetrení sťaţnosti vo veci preskúmania činnosti
príslušníka obecnej polície zo dňa 21.3.2011.
starosta- k bodu z minulého zasadnutia OZ, odvádzanie detí z MŠ, tento bod ani nie je
potrebné prerokovať, podľa školského zákona je rodič povinný dieťa odovzdať a prevziať zo
školy materskej.
3, Stanovisko HKO k záverečné mu účtu 2010
Kubala Vladimír, Ing. HKO – predniesol svoju správu, stanovisko
Škarbová Dana, ved. účt. - záverečný účet predniesla v skrátenej forme
Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa na pohľadávky vo výške 26000,-€
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starosta – Sandrik je v konkurznom konaní , nemajú prostriedky
Uznesenie č.3/3/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.
Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad.
II.
Schodok rozpočtu vo výške 926 826 € 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 prebytku beţného rozpočtu vo výške 55 090 € vrátiť do rezervného fondu
534 €, z pouţitých
finančných prostriedkov účelovo určených na odstránenie následkov povodní a
zostatok 54 556
pouţiť na schodok kapitálového rozpočtu,
- z rozpočtového prebytku finančných operácií vykryť zostatok schodku
kapitálového rozpočtu
vo výške 927 360 € čím sa stane výsledok rozpočtového hospodárenia vyrovnaný
čiţe 0 €.
III.
Účtovný výsledok hospodárenia - zisk vo výške 45 511 € usporiadať v prospech
účtu 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
I.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce a za rok 2010.

II.

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2010.

11, Žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľností – pozemkov vedených na LV č. 52
katastrálne úze mie Kopanice EKN č. 281/1 výmera 6697 m2, EKN č.281/2 výmera 3991
m2, EKN č. 282/1 výmera 7496 m2, č. 282/2 výme ra 2390 m2, 282/3 výme ra 2600 m2, č.
282/101 výmera 39 m2, č. 282/201 výme ra 339 m2, č. 283/1 výme ra 2118 m2, č. 283/2
výme ra 840 m2, č. 284 výme ra 19480 m2 na vybudovanie sadu drobného ovocia žiadatelia Ing. Július Krištof, bytom Tekovská Breznica a Lucia Žatková, bytom
Žarnovica
starosta – prečítal celú zmluvu, výnos očakáva po 5 rokoch
Prcúch Ján, Mgr. – majetková komisia zmluvu preešla bod po bode, je dobre ošetrená
Ing. Krištof – cesta je poriešená geometrickým plánom
Uznesenie č.3/4/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadateľovi:
LillyBerry s.r.o.
Sídlo:
Tekovská Breznica 720, Tekovská Breznica 966 52
IČO:
45 911 703
DIČ:
2023133981
Štatutárny orgán:
Ing. Július Krištof, konateľ
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
oddiel Sro, vloţka č. 19186/S

3

Prenájom nasledovných poze mkov:
1. Parc. KN-E č. 281/1 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: trvalé trávnaté
porasty, o výmere 6697 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres Ţarnovica, Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra
Ţarnovica.
2. Parc. KN-E č. 281/ 2 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda, o výmere
3991 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres Ţarnovica,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
3. Parc. KN-E č. 282/ 1 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda, o výmere
7496 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres Ţarnovica,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
4. Parc. KN-E č. 282/ 2 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda, o výmere
2390 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres Ţarnovica,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
5. Parc. KN-E č. 282/ 3 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: trvalé trávnaté
porasty, o výmere 2600 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres Ţarnovica, Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra
Ţarnovica.
6. Parc. KN-E č. 282/101 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 39 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres
Ţarnovica, Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
7. Parc. KN-E č. 282/201 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 339 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres
Ţarnovica, Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
8. Parc. KN-E č. 283/ 1 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda, o výmere
2118 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres Ţarnovica,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
9. Parc. KN-E č. 283/ 2 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: orná pôda, o výmere
840 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša - Hámre, okres Ţarnovica,
Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra Ţarnovica.
10. Parc. KN-C č. 725/2 vedeného na LV č. 522, druh pozemku: trvalé trávnaté
porasty, o výmere 6507 m2 v katastrálnom území Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres Ţarnovica, Katastrálny úrad Banská Bystrica, správa katastra
Ţarnovica.
Účelom nájmu je:
1. Účelom nájmu je poľnohospodárske vyuţitie pozemku za účelom zaloţenia ovocného
sadu a jeho následného obhospodarovania.
Čas nájmu:
V súlade s § 8 ods.2 písm. a) zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých
zákonov, sa táto nájomná zmluva uzatvára na dobu 25 rokov.
6, Žiadosť o oslobodenie od platenia miestneho poplatku za KO – Lalkovičová
Vladislava
starosta – prečítal ţiadosť
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Hlasovanie:
Uznesenie č.3/5/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Ţiadosť o oslobodenie od platenia miestneho poplatku za KO pre ZŤP syna ţiadateľke
Lalkovičovej Vladislave
7, Dodatok k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané obecným
úradom – zme na sadzby za prepravu Mikrobusom Mercedes – schválenie
starosta – návrh bol vyvesený a zverejnený bez pripomienok
Hlasovanie:
Uznesenie č.3/6/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za služby vykonávané Obecným
úradom Obce Hodruša-Hámre a to:
Zmena sadzby za pouţívanie minibusu MERCEDES

Minibus MERCEDES
/ zľavy viď § 2 odstavec B, bod 1./
23.
24.

Autobus

- jazda

1,00 €/km

30,126 Sk/km

- stojné

1,40 €/15 min

42,17 Sk/hod

B, Zľavy na prepravu autobusom a podmienky prepravy osôb
V zmysle Uznesenia č. 2/2007/OZ zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 22.2.2007,
ktorým obecné zastupiteľstvo:
A, Schvaľuje:
1, Zásady poskytovania prepravy autobusom so zľavou 50%
Zľava je určená pre:
- rozpočtové organizácie obce
- záujmové krúţky zriadené obcou alebo ZŠ
- Základnú školu Hodruša – Hámre
- Materskú školu Hodruša – Hámre
- Cirkev
- (Jednota dôchodcov Slovenska, Klub slovenských turistov, OŠK, ÚSMEV)
Zľavu je moţné poskytnúť za podmienok :
- v autobuse s kapacitou 19 miest musí byť obsadených min. 15 miest
- pri akciách organizovaných spoločne s inými organizáciami, ktoré nesídlia na
území obce, 50% zľava bude poskytnutá pomernou časťou len na sedadlá
obsadené občanmi s trvalým pobytom v obci Hodruša – Hámre
- 100% zľava pri reprezentácii obce
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8, Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2007 obce Hodruša-Hámre o udržiavaní všeobecnej čistoty,
ochrane zelene a chove zvierat na území obce Hodruša-Hámre, článok 7, písmeno c.
starosta – VZN bolo upravené pre bytové domy
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/7/2011/OZ
OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 obce Hodruša-Hámre o udržiavaní všeobecnej čistoty,
ochrane zelene a chove zvierat na území obce Hodruša-Hámre, článok 7, písmeno c.
a to:
„Zakazuje sa v bytových domoch z balkónov, logií a okien vyklepávať, alebo prášiť
deky, šatstvo, koberce a pod., a vyhadzovať rôzne predmety.“
9, Žiadosť o odkúpenie garáže - žiadateľ Súkromná stredná umelecká škola HodrušaHámre
starosta – prečítal ţiadosť, nedoporučuje, lebo z časti je postavená na pozemku p. Barancovej
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/8/2011/OZ
OZ neschvaľuje
Ţiadosť o odkúpenie garáţe - ţiadateľovi Súkromnej strednej umeleckej škole HodrušaHámre
10, Žiadosť o odkúpenie pozemku – Stanislav Líška, Hodruša-Hámre
starosta – prečítal ţiadosť, jedná sa o pás pozemku o výmere cca 5x20 m, v kú Kopanice, je to
časť jeho dvora, bude potrebný GP, majetková komisia pôjde na miesto
Uznesenie č. 3/9/2011/OZ
OZ ukladá
Majetkovej komisii posúdiť moţnosti odkúpenia pozemku na Kopaniciach – ţiadateľ
Stanislav Líška, Hodruša-Hámre
11, Rôzne
starosta – OZ schvaľuje plat starostu, má dve zloţky – plat a odmena
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/10/2011/OZ
OZ schvaľuje
Plat starostu v zmysle §3 a jeho zvýšenie o 50 % v zmysle § 4 odst. 2 podľa zákona č.
253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
ako aj ostatné náleţitosti podľa platnej kolektívnej zmluvy časť IV., platové podmienky,
článok 25, s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle § 4 odst. 3 citovaného zákona.
b, OOCR
starosta – obec bola preradená do kategórie B, projekt je zaloţený na prezentácii
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c, Dofinancovanie pobytu p. Springisfeldovej
starosta – na základe jednanie predsedu majetkovej komisie navrhol dofinancovanie pobytu p.
Springisfeldovej
Hlasovanie:
Uznesenie č. 3/11/2011/OZ
OZ schvaľuje
Springisfeldovej Emílii, bytom Hodruša-Hámre č. 408
A, dofinancovanie pobytu v Dome ošetrovateľskej starostlivosti v Banskej Štiavnici celkom
160 € od 11.4. do 28.4. 2011 a v DS SS Societa Hodruša-Hámre.
B, Vybavenie a úhradu nákladov spojených s pohrebom
D, Informácia o zrušenie farnosti v Banskej Hodruši
starosta – písali sme list Mons. R. Baláţovi – biskupovi, nakoľko došlo k zrušeniu farnosti
v Banskej Hodruši, o ktorom nás ani neinformovali. Chceli sme, aby farnosť Banská Hodruša
a Dolné Hámre boli zlúčené. Pozemky, sakrálne pamiatky a majetky budú spadať pod farnosť
Ţarnovica
Uznesenie č. 3/12/2011/OZ
OZ berie na vedomie
A,Zrušenie farnosti Banská Hodruša a filiálok Jalšová a Kopanice a ich pričlenenie
k farnosti Žarnovica na základe rozhodnutia Rímskokatolícke j cirkvi Biskupstvo
Banská Bystrica zo dňa 12.4.2011 podľa dikcie kánona 515 § 2 CIC, s platnosťou od
1.júla 2011.
B, List starostu obce, ktorým žiadal o prehodnotenie tohto rozhodnutia, adresovaný
Mons. Rudolfovi Balážovi diecézne mu banskobystrickému biskupovi
E, Informácia o návšteve holandskej veľvyslankyne p. Daphne Bergsma
starosta – informoval, ţe dňa 20.5.2011 našu obec navštívila holandská veľvyslankyňa, obec
bola prezentovaná výstavkou prác ţiakov SSUŠ, prehliadkou obce a ďalšia prezentácia
o histórii obce sa uskutočnila v objekte Bane všechsvätých za účasti starostu, poslancov,
HKO a prednášku predniesol Ing. Richard Kaňa, riaditeľ Slovenskej banskej, s.r.o HodrušaHámre. P. veľvyslankyňa prejavila veľký záujem o našu obec a zaujali ju aj moţnosti –na
cykloturistku – cyklotrasy.
Uznesenie č. 3/13/2011/OZ
OZ berie na vedomie
Informáciu o návšteve pani Daphne Bergsma veľvyslankyne Holandského kráľovstva,
ktorá sa uskutočnila 20.5.2011.
Zapísala: Ľubo míra Dirnbachová
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Výpisy
O hlasovaní poslancov na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva

dňa 26.5.2011

Uznesenie

Bogdáň
Jozef

Ing.
Brestenská
Katarína

Gajdošík
Rudolf

Lesná
Jana

Nittmannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

MUDr.
Vácval
Boris

Č. 3/1/2011
Č. 3/2/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ospr
ospr

Be rie na
ve domie

ospr

Č. 3/3/2011
Bereie na
vedomie

ospr

Č. 3/4/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 3/5/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 3/6/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 3/7/2011

ZA

ZDRŢA LA
SA
ZDRŢA LA
SA

ZA

ospr
ospr
ospr

PROTI

Č. 3/8/2011

PROTI

ZDRŢA L PROTI
SA
PROTI ZDRŢA LA PROTI PROTI
SA
ZA

ZA

ZA
PROTI

ospr
ospr

Č. 3/9/2011

úloha
ospr
Č. 3/10/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Č. 3/11/2011

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ospr
ospr
Č. 3/12/2011
Berie na
vedomie

ospr
Č.3/13/2011
Berie na
vedomie

Jozef Uram
starosta obce
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