Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 24.3.2011 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 sedem starosta
skonštatoval, ţe OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia, zapisovateľku a návrh programu :
Overovatelia:

Nittmannová Anna

Lesná Jana

Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július

Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno, Gajdošík Rudolf
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - ospravedlnený

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľka:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta privítal prítomných a otvoril 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Program:
1, Otvorenie
2, Kontrola plnenia uznesenia
3, Prerokovanie zámeru obce v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 spoluzaloţiť a
stať sa členom Oblastne j organizácie cestovného ruchu v štiavnickom regióne.
4, Ţiadosť o nadobudnutie vlastníctva k poze mku – ţiadateľ Dušan Ološtiak a manţ.
Viera, bytom Hodruša-Hámre
5, Ţiadosť 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 ţiadatelia Ing. Július Krištof, bytom Tekovská Breznica a Lucia Ţatková, bytom
Ţarnovica
6, Ţiadosť o odkúpenie pozemku EKN č. 607 v k.ú. Kopanice – ţiadateľ Čekme Peter
a manţ. Vie ra , bytom Ţarnovica a Zliechovcová Viera, bytom Ţarnovica
7, Ţiadosť o stanovisko k vydrţaniu nehnuteľnosti v zmysle Zák. č. 323/92 Z.z. LV č.
1357 výme ra 166 m2, LV č. 421 výme ra 145 m2 – ţiadateľ Bogdán Ján, bytom
Hodruša-Hámre
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8, Ţiadosť o vysporiadanie majetkoprávneho vzťahu– ţiadatelia Ing. Arch. Helga
Kozelská – Bencúrová, bytom Ostrava a Ing. Martin Mydlík, bytom Jánovce.
9, Dofinancovanie výstavby nájomných bytov z dôvodu zvýšenia DPH z 19% na 20%
24 b.j.
o 2990,19 € na celkové obstarávacie náklady 1 302 354,24 €
16 b.j.
o 2696,46 € na celkové obstarávacie náklady
616 905,30 €
TV k 40 b.j. o 894,12 € na celkové obstarávacie náklady
172 447,83 €
(Zároveň poţiadať o dodatok k zmluvám Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR o predmetné navýšenie z dôvodu zvýšenia DPH z 19% na
20%.)
10, Rôzne
a, Dodatok k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za sluţby vykonávané obecným
úradom – zme na sadzby za prepravu Mikrobusom Mercedes – schválenie návrhu
11, Dikusia
12, Záver
-

všetky komisie zasadli a zvolili si svojich predsedov a zapisovateľov, do majetkovej
komisie je navrhnutý za člena Anton Cimra.
Úloha- vyhlásenie verejnej súťaţe na predaj autobusu Karosa trvá do 30.3.2011.

Hlasovanie ZA:
Uznesenie č.2/1/2011/OZ
A, Program a overovateľov zápisnice Anna Nittmannová a Jana Lesná.
B, kontrolu plnenia úloh
1. úloha Uznesenie č.1/4/2011/OZ B,Ukladá komisiám do 2. zasadnutia OZ zvoliť
predsedov jednotlivých komisií a doplniť 1 člena do majetkovej komisie za občanov
z časti Banská Hodruša – úloha splnená, Anton Cimra –doplňujúci člen majetkovej
komisie
Uznesenie č.1/4/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
A, Komisie
KOMISIA

BYTOVÁ

SOCIÁLNA

MAJETKOVÁ

ČLENOVIA
Ing. Suchý Bruno
Lesná Jana - predsedkyňa
Bogdáň Jozef
Remeň Július
Búryová Darina - zapisovateľka
Škarbová Dana – predsedkyňa
Mgr. Cesnaková Ľubica
Nittmannová Anna
MUDr. Vácval Boris
Gajdošíková Gabriela - zapisovateľka
Mgr. Prcúch Ján - predseda
Ing. Brestenská Katarína
Molčan Vladimír - zapisovateľ
Ing. Suchý Bruno
Cimra Anton
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KULTÚRNO –
ŠPORTOVÁ

ZA: jednohlasne
Prítomní poslanci:

Halajová Daniela - zapisovateľka
Galeta Ján
Gajdošík Rudolf - predseda
Ing. Kaňová Jarmila
Holubová Ľubica
Gallová Viera
Káčerová Zuzana
Henţel Oldrich
Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július

Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno, Gajdošík Rudolf
3, Prerokovanie zámeru obce v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 spoluzaloţiť a
stať sa členom Oblastne j organizácie cestovného ruchu v štiavnickom regióne.
Starosta – nakoľko sa zatiaľ nedostavil p. Kuhn tento bod sa prekladá a nasleduje bod č. 8
programu
8, Ţiadosť o vysporiadanie majetkoprávneho vzťahu– ţiadatelia Ing. Arch. Helga
Kozelská – Bencúrová, bytom Ostrava a Ing. Martin Mydlík, bytom Jánovce.
Starosta – odovzdal slovo p. Mydlíkovi, aby vysvetlil prítomným svoju ţiadosť
p. Mydlík – je jedným z potomkov Jána Kohúta, bývalého majiteľa pozemkov v Banskej
Hodruši jedná sa o 24 ha, pri ROEP-e sa zistilo, ţe chybou úradníka bolo vlastnícke právo
zapísané na Obec HOdruša-Hámre, pričom on má doklady o vlastníctve od roku 1912, majú
platné reštitučné doklady, má aj právnu analýzu. Sú to pozemky starého otca a mamy , v 50tych rokoch znárodnené, oni ich získali v roku 1992, a v r. 1996 boli omylo zapísané na Obec
Hodruša-Hámre- podvojné vlastníctvo, takţe sú blokované, nechce sa súdiť nie je to vhodné
ani pre obec ani pre neho, chce pozemky zveľadiť.
Ţiada o mimosúdne dorovnanie, navrhuje vypracovanie zmluvy na vlastné náklady po
spoločnej dohode, pozemky má v prenájme p. Povaţan do r. 2014, poberá aj dotácie ako
SHR, je týmto problémom prekvapený, ţiada o stanovisko.
Starosta – na uvedené pozemky uţ boli ţiadosť o kúpu, ale boli to problémové pozemky, tak
ich predaj sa neuskutočnil, stala sa formálny chyba v r. 1996, a zistilo sa to pri ROEP-e, ktorý
momentálne prebieha a ešte nie je dokončený. Pozemky sú v celosti. Od roku 1992 však p.
Mydlík neplatí daň z pozemkov, nepodal daňové priznanie. Môţeme ţiadať 5 rokov späť daň
z nehnuteľností, čo predstavuje ročne 79,- € x 5 rokov = 395,-€, ţiada o úhradu tejto čiastky,
potom dáme návrh na vysporiadanie v prospech ţiadateľa.
Ing. Brestenská – bola prevedená analýza?
Starosta – vychádza sa z PK vloţiek- kde bol zapísaný starý otec ako vlastník, potom
reštitúcia, videl tieto doklady, delimitáciou boli tieto pozemky odovzdané obci v r. 1996
- boli to EKN parcely , svedkovia uţ dávno upozorňovali, ţe je to vo vlastníctve pôvodného
majiteľa, boli evidované na LV s kódom 7
- stanovisko nášho právnika – nedoporučuje súdny spor
- majetkové právo je nepremlčateľné
Hlasovanie :
Uznesenie č.2/2/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí
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s uznaním vlastníckych prác k pozemkom nachádzajúcich sa v k.ú. Banská Hodruša
zapísaných na LV č. 1186 a to KN-E par.č. 4434, 4435, 4436/1, 4437/1, 4437/2, 4437/3,
4438, 4439, 4440, 4441, 4442/1, 4442/2, 4443, 4444, 4445 v prospech:
Ing. Martin Mydlík PhD., nar. 23.3.1957, bytom Jánovce 196
a
Ing. Arch. Helga Kozelská Bencúrová, nar. 7.5.1954, bytom Sokola Túmu 18, Ostrava –
Mariánske Hory, ČR
za podmienky, ţe budú vysporiadané nedoplatky na dani z nehnuteľnosti voči Obci HodrušaHámre za posledných 5 rokov
Za: Jednohlasne
Prítomní poslanci:
Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno, Gajdošík Rudolf
o16,40 hod prišiel poslanec p. Rudolf Gajdošík
4, Ţiadosť o nadobudnutie vlastníctva k poze mku – ţiadateľ Dušan Ološtiak a manţ.
Viera, bytom Hodruša-Hámre
Starosta – prečítal ţiadosť , ktorá bola predloţená aj majetkovej komisii
Ing. Prcúch Ján – bol pozrieť skutkový stav, ţiadateľom ide len o to, aby si mohli zabezpečiť
prístup k svojej nehnuteľnosti, lebo musia prechádzať cez 2 cudzie pozemky, pozemok nie je
vyuţiteľný na nič iné, z 2/3 je svahovitý + prístupová cesta k ţiadateľom
Ološtiaková – susedné pozemky kúpili noví majitelia, oni nemajú vecné bremeno právo
prechodu, nechcú aby dochádzalo ku konfliktom
Starosta – opýtal sa majetkovej komisie, či uvaţovala o cene
Ing. Prcúch Ján - nemá predstavu o cene, keď nie je cena od súdneho znalca
Starosta- vysvetlil akou formou je moţné pozemky predávať, cena je trhová, neexistujú
tabuľky, preto máme komisiu, ktorá môţe navrhnúť cenu
Ološtiaková – pripomenula, ţe to je z 2/3 svah, ktorý treba kosiť, a uţ to 25 rokov vyuţívajú
Starosta – nakoľko prišiel p. Kuhn poţiadal o prerušenie tohto bodu a nasleduje bod č. 3
3, Prerokovanie zámeru obce v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 spoluzaloţiť a
stať sa členom Oblastne j organizácie cestovného ruchu v štiavnickom regióne.
Starosta – privítal p. Kuhna a odovzdal mu slovo
p. Kuhn – došlo k dohode o právnej forme, doručil nový návrh stanov, bude to občianske
zdruţenie
Citujem časť predkladacej správy:
„Predkladacia správa
vo veci členstva obce v Oblastnej organizácii cestovného ruchu v štiavnickom regióne
Obsah:
1. Základné informácie o Oblastnej organizácii cestovného ruchu v štiavnickom regióne (OOCR)

2.
3.
4.
5.

Plán práce na rok 2011 a očakávané výsledky
Návrh členských príspevkov obcí
Financovanie na rok 2011 - príjmy, výdavky, zdroje financovania
Príloha: Vízia DM
_______________________________________________________________________

1.

Základné informácie o OOCR
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OOCR bude regionálnou riadiacou a výkonnou štruktúrou pre rozvoj cestovného ruchu (CR), ktorá združí
samosprávy obcí, podnikateľov a iné subjekty činné v CR. V zahraničí takéto organizácie existujú od polovice
minulého storočia, zriadené na základe príslušných zákonov. Na Slovensku existujú organizácie destinačného
manažmentu (klastre) Liptov, Košice, Orava, Turiec, Západné Slovensko a Balnea Cluster Dudince, založenie
pripravujú v Bratislave, Trnave, Nitre, Vysokých Tatrách a inde.
Hlavným cieľom OOC R je rozvíjať turizmus tak, aby bol k dlhodobému prospechu obyvateľov štiavnického
regiónu a jeho návštevníkov. Špecifické ciele OOCR sú: rozvoj, propagácia a marketing regionálneho
turistického produktu, podpora subjektov činných v turizme, manažment kvality produktu a služieb, ustanovenie
značky a zlepšenie imidžu štiavnického regiónu ako medzinárodne známej turistickej destinácie. Tieto ciele
smerujú k zvýšeniu počtu návštevníkov a ich prenocovaní, predĺženiu ich pobytu a zvýšeniu ich výdavkov pri
plnom zachovaní historického, kultúrneho a prírodného dedičstva lokality.
Založeniu OOCR predchádzal dvojročný proces komunikácie, workshopov a spoločného plánovania obcí
a podnikateľov regiónu, ktorý sa zavŕšil dňa 11.11.2010 podpísaním Deklarácie o založení OOCR v štiavnickom
regióne obcami Baďan, Banská Belá, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Ilija, Hodruša - Hámre, Močiar,
Podhorie, Prenčov, Sklené Teplice, Svätý Anton, Štiavnické Bane, a Vyhne, a 38 privátnymi a verejnoprávnymi
subjektmi.
OOCR bude financovať svoju činnosť z členských príspevkov obcí a podnikateľov, príspevku štátu, vlastných
príjmov a fondov EU a grantov.

Zákon o podpore CR č. 91/2010
Oblastná organizácia CR v štiavnickom regióne vzniká podľa zákona o podpore CR 91/2010 z 5.marca 2010
s cieľom združiť sily a prostriedky k systematickému rozvoju CR (manažmentu destinácie) na svojom území.
Zákon vstúpil do platnosti 1.1.2011, ale jeho účinnosť bola p ozastavená do 1.decembra 2011. V súčasnosti sa
pripravuje novela zákona, v ktorej sa zmení najmä spôsob výpočtu dotácie štátu. Novela má vstúpiť do
platnosti 1.12.2011. Tlačová správa ministerstva dopravy (MDVaRR) udáva, že ak organizácie vzniknú pred
týmto dátumom a budú spĺňať podmienky stanovené zákonom, štát poskytne dotáciu aj spätne za rok 2011.
Ministerstvo zatiaľ neurčilo akú právnu formu majú mať prechodné organizácie.

Založenie OOCR
Všetky existujúce OOCR na Slovensku majú formu združenia právnických osôb, ktoré je z pohľadu flexibility
pristupovania ďalších členov najvhodnejšou právnou formou, nedovoľuje však členstvo fyzických osôb, a to ani
ak sú to podnikatelia. Občianske združenie naproti tomu môže združovať právnické aj fyzické osoby, ale
neumožňuje „zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní“. Vhodná právna
forma bude spresnená po získaní stanoviska MDVaRR.
Mesto spolu s ďalšími obcami a podnikateľmi regiónu po získaní súhlasu obecných zastupiteľstiev so založe ním
a po schválení členského príspevku na Ustanovujúcej schôdzi v plánovanom termíne začiatkom júna 2011 založí
OOCR a požiada o registráciu organizácie na Ministerstve vnútra. Po založení a výbere členských príspevkov
organizácia príjme 2 zamestnancov, z toho jeden - Igor Kuhn - bude uvoľnený z oddelenia KCRaŠ, čím sa
ušetria prostriedky Mesta. Na oddelení KCRaŠ ostane jeden zamestnanec - Ing. Ivana Nikolajová, ktorá bude
koordinovať súčinnosť OOCR a Mesta a podporu podnikateľskej činnosti v oblasti CR. Rovnako v správe Odd.
KCRaŠ je Informačné centrum, kde sa plánuje jeho prechod pod OOCR po stabilizovaní organizácie.
V prechodnom období do konca roka 2011 bude sídlom a miestom výkonu práce OOCR Kultúrne centrum,
pričom Mesto poskytne OOCR ekonomický prenájom, energie bude OOCR uhrádzať v plnej výške. O ďalšom
sídle rozhodne organizácia po dohode s Mestom.
Podmienky činnosti OOCR upravujú stanovy, ktorých návrh je prílohou tohto dokumentu. Orgánmi organizácie
sú valné zhromaždenie, predsedníctvo a dozorný orgán. Každý člen organizácie bude mať v zmysle zákona jeden
hlas, v predsedníctve budú mať rovnaký počet hlasov obce a podnikatelia. O výške členských príspevkov na
každý kalendárny rok rozhoduje valné zhromaždenie podľa kľúča popísaného v stanovách. Je predpoklad, že
členské stanovené na rok 2011 bude platiť aj v roku 2012.
V tomto dokumente sa pre OOCR v štiavnickom regióne používa pracovný názov Región Štiavnica, definitívny
názov bude spresnený do ustanovujúcej schôdze.
Keďže Zákon bude v krátkej dobe novelizovaný, je možné, že stanovy prejdú drobnými úpravami. Definitívne
stanovy potvrdí ustanovujúce valné zhromaždenie. Ak by sa úpravy dotkli zásadných bodov (napr. členstva
a hlasu obcí, tvorby členského príspevku a pod.), zmenené stanovy prejdú znova schvaľovacím procesom
v mestskom zastupiteľstve.

2.

Návrh členských príspevkov obcí

Výšku členského príspevku schvaľuje každoročne valné zhromaždenie ako najvyšší orgán OOCR. Výška
členského príspevku obcí je tvorená podľa kľúča, ktorý zohľadňuje po čet obyvateľov obce a výkonnosť

5

cestovného ruchu na jej území. Obce sú rozdelené do kategórií A, B a C podľa výkonnosti, ktorá sa opiera
hlavne, nie však výhradne o počet prenocovaní. O zaradení obcí do kategórii aj o hodnote bodu pre každú jednu
kategóriu rozhoduje každoročne na návrh predsedníctva valné zhromaždenie. V kategórii A sú obce s najvyšším
výkonom a najvyššou hodnotou bodu, v kategórii C s najnižším. Členský príspevok sa určí ako násobok počtu
obyvateľov danej obce a hodnoty bodu pre kategóriu, do ktorej bola obec zaradená. Počet obyvateľov sa uvažuje
k 1.januáru predchádzajúceho roka s výnimkou pre rok 2011, kde sa uvažuje s aktuálnym počtom obyvateľov
k dňu schvaľovania uznesenia. Členský príspevok je splatný štvrťročne, vždy k poslednému dňu
predchádzajúceho kvartálu. V prvom roku činnosti (2011) obec zaplatí členský príspevok v plnej výške v dvoch
štvrťročných splátkach.“

Obec/mesto
Banská Štiavnica
Sklené Teplice
Vyhne
Hodruša - Há mre
Banský Studenec
Štiavnické Bane
Svätý Anton
Banská Belá
Ilija
Prenčov
Podhorie
Baďan
Močiar

počet
obyvateľov
10 168
440
1 276
2 285
476
815
1 162
1 215
337
617
375
220
168

kategória
A
A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C

hodnota bodu v
EUR
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

členský príspevok EUR
30 504
1 320
3 828
6 855
476
815
1 162
1 215
337
308
187
110
84

MUDr. Vácval Boris– kto a na základe čoho určil výšku poplatku 6855,- € pre našu obec ?
p. Kuhn – zákon o podpore CR hovorí o tom, ţe princíp určenia výšky členského príspevku
obcí zohľadňuje výkonnosť turizmu, ak je viac ubytovaní, aktivít – tak sú aj väčšie príspevky
MUDr. Vácval Boris – v porovnaní Vyhne a Hodruša-Hámre – oni platia menej
p. Kuhn – to je od počtu obyvateľov, sú 3 kategórie obcí podľa – počtu zariadení, počtu
ubytovaní a a počtu obyvateľov
Starosta – zasadnutie komisie bolo 7.2.2011, zúčastnil sa na ňom a informoval, ţe bude ťaţké
presvedčiť poslancov, poznáme ubytovacie kapacity iných obcí a u nás
p. Kuhn- kaţdá obec má viac ubytovateľov ako sú registrovaní, chcú aby sa to zlepšilo, majú
pripravený projekt na legalizáciu čiernych ubytovaní
- tento návrh výšky poplatkov, vrátane predkladacej správy schválilo 6 alebo 7 obcí.
- v Banskej Štiavnici bude zasadnutie koncom mesiaca
- ak sa bude zniţovať hodnota bodu, budú chcieť aj iní
Mgr. Prcúch Ján – opýtal sa keďţe sa propaguje vlek, či prispievajú aj oni?
p. Kuhn – snaţia sa získať ich, ale nejavia záujem, je to dobrovoľné
Mgr. Prcúch Ján – na budúci rok sa nebude členský príspevok zvyšovať? Ostane v tejto
výške?
p. Kuhn - to sa bude schvaľovať na valnej hromade
MUDr. Vácval Boris – majú sa vyzbierať peniaze pre OOCR, čo bude mať obec z toho?
Myslí si, ţe za tieto peniaze si môţe obec robiť propagáciu sama, obáva sa ţe sa prostriedky
nevrátia
p. Kuhn – CR na Slovensku oproti iným krajinám zaostáva
-nedá sa uvaţovať koľko sme dali a koľko sa vrátilo, je to dlhodobá záleţitosť
- chápe názory OZ, lebo by sa musel upravovať rozpočet
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Starosta – Svätý Anton – má potenciál CR – na takej úrovni ako my, súhlasil by so zaradením
do skupiny B, súhlasí s tým, aby sa obce spojili, to predkladal ako návrh uţ pred 10 rokmi,
privítal tieto aktivity, ale nesúhlasí so zaradením do skupiny A ale do B, a aj to tak doporučí
p. Kuhn – bude sa manipulovať s 250.000,-€ - na rôzne aktivity na základe zmluvy
o spolupráci, vytvorí sa webový portál, propagačné materiály – broţúry (125.000 €) ,
podpora kultúrnych podujatí
- grantový program – o ktorý sa môţu uchádzať obce
MUDr. Vácval Boris – má prehľad o elektronizácii , chápe jednorázovo tvorbu portálu, ale
výška príspevku je vysoká, súhlasí, ale s preradením do skupiny B
p. Kuhn – nevie odhadnúť reakcie ďalších členov, ak sa zmení systém zatriedenia, bude
musieť byť nová predkladacia správa, do konca marca 2011 by sa to muselo schváliť
mohlo by sa stať, ţe by naša obec vypadla, to by bo nerád
-členov prijíma predsedníctvo, zmeny členských príspevkov schvaľuje musí schváliť valné
zhromaţdenie
Mgr. Prcúch Ján – výška príspevku je nepriechodná, nesúhlasia
Starosta – sme za to, ale prídavná hodnota bodu 3,-€ nás zaskočila, lebo obce zaradené
v kategórii B-C majú väčšie ubytovacie kapacity ako my
-navrhuje vstup ale do kategórie B
p. Kuhn – ide z komisie CR, kde sa dohodli, ţe potrebujú posilniť prípravný výbor o našu
obe, Vyhne a Sklenné Teplice
-pripravuje sa novela zákona na konci roka, Ministerstvo financií napadlo systém, navrhuje
prideľovanie bodu bude o vybraní daní z ubytovania, čím viac podnikateľov vstúpi, zvýši sa
daň z ubytovania a toľko isto dostaneme od štátu
Lesná Jana – ľudia nechcú legalizovať ubytovanie, lebo musia spĺňať prísne podmienky, bolo
by dobré podnikateľom pomôcť
p. Kuhn – organizáciu bude slúţiť hlavne podnikateľom, bude sa snaţiť priviesť viac turistov
Gajdošík Rudolf – ţiada prehľadné podmienky, neboli uvedené konkrétne prípady, či inde bol
zaznamenaný rozvoj, či pribúda členov?
Mgr. Prcúch Ján – chcete prilákať majiteľov penziónov, ale oni by s takýmito podmienkami
nesúhlasili
p.Kuhn – uskutočnilo sa stretnutie asi s 20 podnikateľmi, súhlasili 12
-veľká organizácia má systém ako sa dostať na trh
Starosta – odovzdal slovo za cyklotrasu p. Jánovi Úrekovi
Úrek Ján – cyklotrasu chceli prezentovať v Inchebe, keď zisťovali podmienky prezentácie –
tak to nebolo moţné, hľadali partnera, musia sa prezentovať aj na zahraničných veľtrhoch, ale
tam sa nedostali lebo vstupné údrţbu by prevzali OOCR na seby
poplatky sú drahé
- taktieţ upozornil, ţe sú problémy s údrţbou cyklotrás je to v prírode, ale má predstavu, ţe
p- Kuhn - - hlavné prínosy sú – zviditeľnenie obce, aby prišlo viac návštevníkov, propagačné
broţúry, účasť na výstavách, budovanie chodníkov, cyklotrasy, 250.000,-€ sa rozdelí do
celého regiónu, podpora kultúrnych podujatí, turizmus sa musí rozvíjať profesionálne

Hlasovanie:
Uznesenie č.2/3/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo
A. S ch v a ľ u je v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov § 11 a § 20:
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a) záme r obce v zmysle Zákona o podpore CR 91/2010 spoluzaloţiť a stať sa členom
Oblastne j organizácie cestovného ruchu v štiavnickom regióne. Ciele OOCR sú
v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) návrh štatútu OOCR, ktorý je v prílohe;
c) zaradenie obce do kategórie B a členský príspevok obce v OOCR pre rok 2011 vo
výške 2 189,- Eur (počet obyvateľov k 31.12.2010), ktorý obec po zaloţení OOCR
uhradí z obecného rozpočtu;
B. P o v e r u j e
a) starostu obce konať vo veci zaloţenia OOCR
Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef,
MUDr. Vácval Boris, Remeň Július, Gajdošík Rudolf
ZDRŢALA SA:
Ing. Brestenská Katarína
Neprítomný poslanec:
Ing. Suchý Bruno
ZA:

p. Kuhn – opýtal sa či sa chceme 13.4. zúčastniť na komisii?
Starosta – príde, a uvidí aká bude reakcia
- poďakoval p. Kuhnovi za účasť a ďalej sa bude pokračovať v bode č. 4
Starosta – podobný pozemok sme predávali p. Bogdáňovi Jánovi za 1 €/m2,
pozemok je pri potoku, obáva sa aby zostal k nemu prístup, či to ţiadatelia umoţnia?
Ološtiak – áno súhlasí s vecným bremenom
Uznesenie č.2/4/2011/OZ
Obecné zastupiteľstvo 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,
do BSM ţiadateľom:
Ološtiak Dušan, bytom Hodruša-Hámre, Banská Hodruša č. 396
a
Ološtiaková Viera, bytom Hodruša-Hámre, Banská Hodruša č. 396
pozemok v k.ú Banská Hodruša parc. č. CKN-76 o výmere 949 m2, záhrada, za cenu
1,- €/m2, t.j. 949 x 1 = 949,- € (slovom Deväťstoštyridsaťdeväť €)
Podmienka: súhlas s vecným bremenom, povolenie prístupu k vodnému toku z dôvodu jeho
údrţby a v prípade hrozby ţivelnej pohromy
Odôvodnenie: k nehnuteľnosti ţiadateľov nie je iný prístup ako cez parcelu č. 76. Na
tomto pozemku si ţiadatelia vybudujú prístupovú cestu k ich nehnuteľnosti, zvyšok cca
2/3 je svahovitý.
Náklady na vypracovanie zmluvy, úhradu správneho poplatku za vklad do KN uhradí
kupujúci.
Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, MUDr. Vácval
Boris, Remeň Július, Ing Brestenská Katarína
ZDRŢAL SA: Lesná Jana
Neprítomný poslanec:
Ing. Suchý Bruno
ZA:
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5, Ţiadosť 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 ţiadatelia Ing. Július Krištof, bytom Tekovská Breznica a Lucia Ţatková, bytom
Ţarnovica
Starosta – ţiadateľ sa nemohol dostaviť tento bod sa odkladá do ďalšieho zastupiteľstva,
nezaslal nájomnú zmluvu, je tam problém s prístupom k chalupe, bude sa musieť zúčastniť aj
ţiadateľ
6, Ţiadosť o odkúpenie pozemku EKN č. 607 v k.ú. Kopanice – ţiadateľ Čekme Peter
a manţ. Vie ra , bytom Ţarnovica a Zliechovcová Viera, bytom Ţarnovica
Starosta – prečítal ţiadosť, jedná sa o pozemky na Kopaniciach, je to taktieţ prístupová cesta
predchádzajúci vlastník to vysporiadané nemal, ţiadateľka dá na vlastné náklady vyhotoviť
GP aj uhradí všetky náklady spojené s predajom
Ing. Brestenská Katarína – jedná sa o prístupovú cestu, je to časť dvora, nikto iný to nebude
vyuţívať
Nittmannová Anna – navrhuje cenu pozemku takú ako u ţiadateľov Ološtiakovcov, je to
podobný prípad
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/5/2011/OZ
OZ schvaľuje
Priamy odpre daj majetku obce (časti parcely) 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
Čekme Peter a Vie ra rod. Čajdíková Ing., Kľakovská 882/24, Ţarnovica (1/2)
a
Zliechovcová Viera ro.Zliechovcová, Kľakovská 878/7, Ţarnovica (1/2)
časti poze mku v k.ú Kopanice parc. č. EKN č.607 ostatné plochy, výme ra po vytýčení
geometrickým plánom, za cenu 1 €/m2.
Odôvodnenie: predchádzajúci majiteľ túto parcelu vyuţíval ako prístupovú cestu, po
odkúpení nehnuteľnosti ţiadatelia budú parcelu vyuţívať ako prístupovú cestu k ich
nehnuteľnostiam.
Predávajúci si vyhradzuje právo zúčastniť sa vytýčenia parciel geometrickým plánom.
Náklady na vypracovanie zmluvy, úhradu správneho poplatku za vklad do KN a GP uhradí
kupujúci.
Lesná Jana, N ittmannová Anna, Bogdáň Jozef, MUDr. Vácval
Boris, Remeň Július, Ing Brestenská Katarína
ZDRŢAL SA: Ing. Prcúch Ján , Gajdošík Rudolf
ZA:
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Neprítomný poslanec:

Ing. Suchý Bruno

Ing. Brestenská Katarína – ţiada o vypracovanie smernice s cenami pozemkov v obci
Starosta – doporučil preštudovať zákon o majetku obcí, taktieţ je potrebné prihliadať na názor
majetkovej komisie. Ďalej sú tieto moţnosti predaja – obchodná verejná súťaţ, draţba,
priamy predaj, za cenu stanovenú posudkom, výnimočný postup – uplatnenie osobitného
zreteľa
Preto sa nedá vytvoriť sadzobník, kaţdý pozemok sa hodnotí zvlášť, alebo podľa posudku.
9, Dofinancovanie výstavby nájomných bytov z dôvodu zvýšenia DPH z 19% na 20%
24 b.j.
o 2990,19 € na celkové obstarávacie náklady 1 302 354,24 €
16 b.j.
o 2696,46 € na celkové obstarávacie náklady
616 905,30 €
TV k 40 b.j. o 894,12 € na celkové obstarávacie náklady
172 447,83 €
(Zároveň poţiadať o dodatok k zmluvám Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR o predmetné navýšenie z dôvodu zvýšenia DPH z 19% na 20%.)
Starosta- nakoľko došlo od 1.1.2011 k zvýšeniu sadzby DPH z 19 na 20% je potrebné
dofinancovať toto 1 %, ktoré bude dofinancované z komerčného úveru, nebude potrebná
zmena v rozpočte, podľa jednotlivých objektov
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/6/2011/OZ
OZ schvaľuje
Dofinancovanie výstavby obecných nájomných bytov z dôvodu navýšenia DPH z 19 na
20%:
24 b.j.
o 2990,19 € na celkové obstarávacie náklady 1 302 354,24 €
16 b.j.
o 2696,46 € na celkové obstarávacie náklady
616 905,30 €
TV k 40 b.j. o 894,12 € na celkové obstarávacie náklady
172 447,83 €
Predmetom dodatku k Zmluvám s MDVRR SR bude nasledovné:
Zmluva č.0304-PRB-2010
Celkové obstarávacie náklady
Z toho celkové vlastné zdroje

BD 24 b.j.
1 302 354,24 €
2994,05 €

Zmluva č.0305-PRB-2010
BD 16 b.j.
Celkové obstarávacie náklady
616 905,30 €
Z toho celkové vlastné zdroje
2 705,30 €
Zmluva č.0306-PRB-2010
TV k 40 b.j.
Celkové obstarávacie náklady
172 448,47 €
Z toho celkové vlastné zdroje
62 287,83 €
ZA: jednohlasne
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Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július, Gajdošík
Rudolf
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
10, Rôzne
a, Dodatok k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za sluţby vykonávané obecným
úradom – zme na sadzby za prepravu Mikrobusom Mercedes – schválenie návrhu
starosta – nakoľko bol zakúpený nový autobus je potrebné stanoviť novú cenu sadzbu
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/7/2011/OZ
OZ schvaľuje
Dodatok č.2 k VZN č. 1/2009 Sadzobník poplatkov za sluţby 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
- organizáciám reprezentujúcim obec Hodruša – Hámre, ktoré nie sú dotované
z rozpočtu obce, bude autobus poskytnutý zdarma po odsúhlasení starostom obce
ZA: jednohlasne
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Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július, Gajdošík
Rudolf
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
B, Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2007 obce Hodruša-Hámre o udrţiavaní všeobecnej
čistoty, ochrane zelene a chove zvierat na úze mí obce Hodruša-Hámre, článok 7,
pís meno c.
Starosta – nakoľko sa opakovane vyskytol problém v bytovom dome s vyhadzovaním
odpadkov, prášením z okien je nutné toto riešiť dodatkom k VZN č. 4/2007, preto navrhuje
v bytových domoch zákaz prášenia, a vyhadzovania rôznych predmetov
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/8/2011/OZ
OZ schvaľuje
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2007 obce Hodruša-Hámre o udrţiavaní všeobecnej
čistoty, ochrane zelene a chove zvierat na úze mí obce Hodruša-Hámre, článok 7,
pís meno 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.“
ZA:
Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, MUDr.
Vácval Boris, Gajdošík Rudolf
ZDRŢAL SA:
Ing. Brestenská Katarína, Remeň Július
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
C, Čavojská Jana, Kaderníctvo JANA, Hodruša-Hámre č. 284 ţiadosť o kompenzáciu
nákladov vynaloţených na výmenu okien v priestoroch kaderníctva nachádzajúceho sa
v polyfunkčne j budove č. 284.
Starosta – prečítal ţiadosť , nájom je 79 €/mesačne, ţiada o kompenzáciu nákladov na
výmenu okien v budove, ktorej je majiteľom obec
Gajdošík Rudolf – tieto priestory bude uţívať i ďalej
Lesná Jana – zostane to našim majetkom

Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/9/2011/OZ
OZ schvaľuje
Čavojskej Jane, Kaderníctvo JANA, Hodruša-Hámre č. 284 kompenzáciu nákladov
vynaloţených na výme nu okien v priestoroch kaderníctva nachádzajúceho sa v
polyfunkčne j budove č. 284.
Výška nákladov na výmenu 2 trojdielnych okien je 630,94 € a bude kompenzovaná
s nájmom za uvedený priestor, po predloţení dokladu o úhrade faktúry a predloţe ní
preberacieho protokolu.
ZA:
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Prítomní poslanci:
ZDRŢAL SA:
PROTI:
Neprítomní poslanci:

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

D, Ţiadosť rodiny Slušnej, Kalinovej, Tuţinskej, Ďurčove j, A. Buštora, B. Buštora,
Úrichove j, Brestenskej, I. Buštora, Timkove j, Husárovej, Tretiakovej, Ľ. Buštora
a rodiny Denéšiovej
o prís pevok na vodné čerpadlo vo výške 311,- €.
- elektrinu na chod čeroadla platí obec, a je to nie len pre občanov s TP
Ing. Brestenská Katarína – voda sa vozí do Dômkov, povaţuje to za diskrimináciu
Starosta – v Dômkach – na vodovod je ţiadaný grant, budujú s avodomery, bude to spravovať
VEOLIA
Ing. Brestenská Katarína – ľudia ju napádajú, za to ţe do Dômkov sa voda vozí
Starosta - v Dômkach je vodovod majetkom obce
- vodovod musí spĺňať kritéria, ak sa niečo stane, nebude spĺňať mikrobiologické
rozbory, bude zodpovedný starosta
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/10/2011/OZ
OZ neschvaľuje
Ţiadosť rodiny Slušne j, Kalinovej, Tuţinskej, Ďurčovej, A. Buštora, B. Buštora,
Úrichove j, Brestenskej, I. Buštora, Timkove j, Husárovej, Tretiakovej, Ľ. Buštora
a rodiny Denéšiovej
o prís pevok na vodné čerpadlo vo výške 311,- €.
ZA:
Prítomní poslanci:
PROTI:

Ing. Brestenská Katarína
Lesná Jana, Bogdáň Jozef, MUDr. Vácval Boris,
Remeň Július, Mgr. Prcúch Ján, Ing. Brestenská Katarína
ZDRŢAL SA:
Nittmannová Anna
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
E, Voľba riaditeľa neziskovej organizácie SRDCE k projektu Ekologická Hodruša.
Starosta – bola zvolená správna rada NO Srdce, ale je potrebné zvoliť aj riaditeľa , navrhuje
Ing. Nanáčika Ladislava
Hlasovanie:
Uznesenie č. 2/11/2011/OZ
OZ schvaľuje
Ing. Ladislava Nanáčika do funkcie riaditeľa neziskovej organizácie SRDCE
k projektu Ekologická Hodruša.
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Organizačná štruktúra neziskovej organizácie SRDCE k projektu Ekologická Hodruša
Nezisková organizácia
SRDCE
Správna rada
Dozorná rada
Riaditeľ

Uram Jozef - predseda
Škarbová Dana - člen
Ing. Brestenská Katarína – člen
Ing. Kubala Vladimír
Mgr. Prcúch Ján
Nittmannová Anna
Ing. Ladislav Nanáčik

ZA: jednohlasne
Prítomní poslanci:

Lesná Jana, Nittmannová Anna, Ing. Prcúch Ján, Bogdáň Jozef, Ing.
Brestenská Katarína, MUDr. Vácval Boris, Remeň Július, Gajdošík
Rudolf
Neprítomní poslanci: Ing. Suchý Bruno
F, Podmienky prijímania detí do MŠ
Uznesenie č. 2/12/2011/OZ
OZ schvaľuje
Podmienky prijímania detí do Materskej školy Hodruša-Hámre.
Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré
- dovŕšili piaty rok veku
- majú odloţenú povinnú školskú dochádzku
- majú dodatočne odloţenú povinnú školskú dochádzku
- majú zamestnaných rodičov
- majú trvalý pobyt v obci Hodruša-Hámre
Uznesenie č. 2/13/2011/OZ
OZ pre jednalo
návrh rady školy pri MŠ, ktorým ţiadala OZ o zrušenie sluţby privádzania a odvádzania detí
od a k autobusu učiteľkami materskej školy .
Hlasovanie:

Za odvádzanie a privádzanie detí učiteľkami materskej školy od a k autobusu
od 1.4.2011

POČET PRÍTOM NÝCH POSLANCOV: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH POSLA NCOV: 1

ZA:
Ing. Brestenská Katarína
PROTI:
Ing. Prcúch Ján, Gajdošík Rudolf, Remeň Július
ZDRŢAL SA: Nittmannová Anna, Lesná Jana, MUDr. Vácval Boris, Bogdáň, Jozef
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Nakoľko nezahlasovala nadpolovičná väčšina poslancov ZA alebo PROTI návrhu,
uznesenie č. 2/13/2011/OZ nie je prijaté.
Tento návrh bude opäť prerokovaný na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
G, Preskúmanie sťaţnosti
starosta – prečítal, na prešetrenie činnosti Obec. polície je príslušný orgán HKO
Uznesenie č. 2/14/2011/OZ
OZ ukladá
Ing. Vladimírovi Kubalovi, HKO, aby prešetril sťaţnosť vo veci preskúmania činnosti
príslušníka obecnej polície zo dňa 21.3.2011.
7, Ţiadosť o stanovisko k vydrţaniu nehnuteľnosti v zmysle Zák. č. 323/92 Z.z. LV č.
1357 výme ra 166 m2, LV č. 421 výme ra 145 m2 – ţiadateľ Bogdán Ján, bytom
Hodruša-Hámre
starosta – jedná sa o pozemky vo vlastníctve SPF- obec sa musí vyjadriť k vydrţaniu
Uznesenie č. 2/15/2011/OZ
OZ súhlasí
S vydrţaním nehnuteľností v zmysle Zák. č. 323/92 Z.z., vedených v k.ú. Dolné Hámre
v prospech Jána Bogdaňa rod. Bogdaň, bytom Dolné Hámre č. 2, Hodruša-Hámre.
Pozemky sú zapísané na:
LV 1357 pod B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16,
B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B29, B30 B32 v celkovom podiele 133/240,
pozemok EKN parcela číslo 340/1 o výme re 166 m2, zastavaná plocha.
LV 421 pod B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16,
B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B27, B29, v celkovom podiele 4/6,
pozemky – EKN parcela číslo 341/1 o výme re 273 m2, záhrada a EKN parcela číslo
341/4 o výmere 145 m2, záhrada.
Bogdaň Ján tieto pozemky uţíva a stará sa o ne od roku 1982. Sú to poze mky v okolí
jeho rodinného domu.
Hlasovanie:
POČET PRÍTOM NÝCH POSLANCOV: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH POSLA NCOV: 1

ZA: Jednohlasne

Diskusia:
Lesná Jana – ţiada umiestniť kontajner k ZŠ
Brestenská Katarína, Ing. – ţiada opílenie konárov po kalamite
Prcúch Ján, Mgr. – ţiada oplotenie cintorína v BH, opýtal sa na budovu ZŠ V BH, aký máme
zámer?
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starosta – bude sa robiť, klasické stĺpiky a pletivo, nie dielce, Budova ZŠ – domov
dôchodcov, ale môţu ţiadať obce len nad 5000 obyvateľov, mal prísľub Mikroregión
Kľakovská dolina- nie je oprávnený ţiadateľ
Uznesenie č. 2/16/2011/OZ
OZ berie na vedomie
výsledok výberového konania na funkciu prednostu Obecného úradu - menovaný je Bc.
Peter Gregor, od 1.4.2011.
starosta – poďakoval prítomným za spoluprácu a ukončil 2. zasadnutie v roku 2011.
Zapísala: Ľubomíra Dirnbachová

Jozef Uram
starosta obce
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