Obec Hodruša-Hámre

ZÁPISNICA
zo

7.

zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre,
ktoré sa konalo dňa

10.10.2013

v budove Základnej školy Hodruša-Hámre

Obec Hodruša-Hámre

Zápis zo 7. zasadnutie OZ dňa 10.10.2013

Zápis nica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 10.10.2013 v budove Základne j školy 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 prítomných poslancov
o 16,00 hod bol sedem, starosta OZ vyhlásil za uznášania sa schopné.
Prítomní poslanci:

Nittmannová Anna, Bogdáň Jozef, Ing. Suchý Bruno, Gajdošík Rudolf,
Lesná Jana, Ing. Katarína Brestenská, Remeň Július
Neprítomní poslanci:
Mgr. Ján Prcúch – ospravedlnený
MUDr. Boris Vácval – ospravedlnený
Remeň Július - neospravedlnený
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - ospravedlnený

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta privítal prítomných a otvoril 7. zasadnutie OZ. Nakoľko sa zasadnutie konalo
v budove Základnej školy Hodruša_Hámre poţiadal p. učiteľku Mg. Mihálikovú, aby
prezentovala prítomným modernú vyučovaciu techniku nachádzajúcu sa v učebni (nová
interaktívna tabuľa a prezentácia úloh z matematiky). P. riaditeľka školy Mgr. Gabriela
Bašková privítala prítomných v budove školy, informovala o technickom vybavení
jednotlivých tried, o vyuţívaní učebných pomôcok, interaktívnych tabúľ na vyučovaní, sú
vyuţívané denne, a úlohy sú riešené aj zábavnou formou, aby ţiakov viac zaujali.
Starosta poďakoval za prezentáciu a predniesol návrh na overovateľov:
Ing. Bruno Suchý a Jana Lesná
Ďalej predniesol návrh programu, pričom poţiadal o schválenie presunutia bodu č. 12 na
prejednanie ako 1., nakoľko sú prítomní ţiadatelia a z rodinných dôvodov poţiadali o skoršie
prejednanie ich ţiadosti.
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Stanovisko obce k racionalizačnému opatreniu Ministerstva školstva SR –
návrh na ukončenie vzdelávania na II. stupni Základnej školy Hodruša-Hámre
od škol. roku 2014/2015, ak bude počet ţiakov v piatom ročníku niţší ako 15.
4. Súhrnná správa Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly efektívnosti
a účinnosti poskytovaných sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb pre ľudí
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v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a vybraných dvoch
miest v Banskobystrickom kraji
Návrh opatrení -predkladateľka Mgr. Ľubica Cesnaková, riaditeľka DD a DSS
Societa
5. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Hodruša-Hámre
za rok 2012.

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
6. Ţiadosť o prenájom garáţe v časti Kopanice na parc. C-KN 144
Ţiadateľ Tomáš Tošal, Hodruša-Hámre
7. Ţiadosť o kúpu pozemku E-KN 50/23 v kú Dolné Hámre
Ţiadateľ Milan Vidiečan a manţ., Ţarnovica
8. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
na pozemkoch parcela č. C-KN 767/1 a C-KN 790/1 v k.ú. Kopanice
Ţiadateľ – Marek Kováč, Ţiar nad Hronom
9. Ţiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Dolné Hámre časť Pivná
Ţiadateľ – Jaroslav Červík, Hodruša-Hámre
10. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
na pozemkoch parcela č. C-KN 913, E-KN 4030/2 a E-KN 4041/1 v kú Banská
Hodruša
Ţiadateľ – Štefan Blahút, Hodruša-Hámre
11. Ţiadosť Obce Hodruša-Hámre o bezplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Banská
Hodruša a to:
pozemky C-KN 1029/2 a C-KN 1029/3
a budovy Mayer šachta s.č. 1248 a strojovňa s.č. 1249
od prevodcu : Rudné bane š.p. Banská Bystrica
12.

Ţiadosť o zámenu častí pozemkov v k.ú. Banská Hodruša – parc. C-KN 863/3 za
parc. č. C-KN 866/1
Ţiadateľka – Kubisová Aneta, Šaľa

13.

Petícia občanov Obce Hodruša-Hámre, časť Kopanice o zrušenie vypínania
verejného osvetlenia

14. Ţiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady
Ţiadateľ Jozef Barborík, Ţarnovica
15. Rôznea, návrh - Poplatky za zapoţičiavanie náradia
b, návrh – Kalkulácia poplatkov za 1 hodinu práce štiepkovacím strojom
15.

Diskusia

16.

Záver
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Uznesenie č.7/1/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
overovateľov zápisnice : Ing. Bruno Suchý, Jana Lesná

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/2/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Lesná
Jana

ZA

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
9
Prítomn í

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

Uznesenie č.7/2/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program 7. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/1/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov
Hl asovanie

ZA
Celko m
ZA

Lesná
Jana

ZA

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Ospr.
9
Prítomn í

ZA
ZA
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

2. Kontrola plnenia uznesenia

starosta- nakoľko nie je prítomný predseda majetkovej komisie, navrhuje prejednať
ţiadosť r. Petrţelovej na ďalšom zasadnutí OZ.
Ing. Brestenská Katatrína – informovala sa, mala byť opravená studňa na Kopaniciach
starosta – bolo zistené, ţe je potrebná väčšia oprava studne, náklady na jej opravu musia byť
vyčlenené v rozpočte aţ na rok 2014 (studňa je od r. 1950, je uţ zvetraná, ale zatiaľ funguje)
12.

Ţiadosť o zámenu častí pozemkov v k.ú. Banská Hodruša – parc. C-KN 863/3 za
parc. č. C-KN 866/1
Ţiadateľka – Kubisová Aneta, Abbbas Merzouk Šaľa,

Starosta – ţiadatelia kúpili pozemok od p. Hlavatej, poţiadali o zámenu pozemku vo
vlastníctve obce s pozemkom v ich vlastníctve, nakoľko časť
pozemku, ktorý vyuţívajú
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ţiadatelia zachádza do obecného pozemku a obecný pozemok do ich pozemku, a to
z dôvodu, ţe v minulosti sa tam nachádzala cesta, ktorá uţ dnes neexistuje.
Ţiadosť bola uţ prejednávaná v roku 2010 a nebola schválená, bola prezentovaná tak, ţe sa
bude zachádzať do cesty. Zatiaľ schvaľujeme len zámer, bude zverejnený, takţe budú môcť
byť vznesené pripomienky. Samotná zámena sa bude schvaľovať aţ po pripomienkovaní. Ak je
záujem schváliť zámenu, je potrebné zrušiť uznesenie z roku 201 č. 7/7/2010/OZ z 23.10.2010.
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/3/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo ruší:
Uznesenie č. 7/7/2010/OZ zo dňa 23.10.2010
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/3/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

Hlasovanie:

Uznesenie č.7/4/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - prípad hodný osobitného zreteľa, z á m e r z á m e n y nehnuteľností vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, za nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľov a to:
časť parcely č. C-KN č. 863/3, v katastrálnom úze mí Banská Hodruša,
vlasrník - Obec Hodruša-Hámre
za
časť parcely č. C-KN 866/1 v katastrálnom úze mí Banská Hodruša
vlastník – ţiadatelia
ţiadateľom:
Aneta Kubisová a Abbbas Merzouk, Jána Palárika Šaľa
do bezpodielového vlastníctva
Časti uvedených poze mkov budú identifikované geometrickým plánom.
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Ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok č. C-KN č. 863/3 je susedným
pozemkom s pozemkom - parcela č. C-KN 866/1 k.ú Banská Hodruša , ktorých majiteľom
sú žiadatelia. Žiadatelia vlastnia pozemok, ktorým prechádza chodník slúžiaci verejnosti.
Zámenu žiadajú žiadatelia za časť pozemku vo vlastníctve obce Hodruša – Hámre, ktorá bola
v minulosti využívaná ako chodník pre verejnosť. V súčasnosti sa už nevyužíva a zámenou
tejto častí pozemku by si žiadatelia scelili svoje nehnuteľnosti. Obec by zámenou nadobudla
časť pozemku, na ktorom sa v súčasnej dobe nachádza a využíva chodník pre verejnosť.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením zámennej zmluvy
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/4/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

3. Stanovisko obce k racionalizačnému opatreniu Ministerstva školstva SR –
návrh na ukončenie vzdelávania na II. stupni Základnej školy Hodruša-Hámre
od škol. roku 2014/2015, ak bude počet ţiakov v piatom ročníku niţší ako 15.

Starosta – dňa 29.7.2013 boli starosta obce a riaditeľka školy Mgr. Gabriela Bašková
pozvaní Ministerstvom školstva SR na pracovné stretnutie ohľadom riešenia racionalizačného
opatrenia, kde bol prednesený návrh Ministerstva školstva SR ukončiť vzdelávanie na II.
stupni ZŠ Hodruša-Hámre od škol. roku 2014/2015, ak bude počet ţiakov v 5. ročníku niţší
ako 15. Starosta prečítal záznam z jednania.
starosta – argumenty pre zrušenie II. stupňa –
- najbliţšia základná škola je 3, 5 km. To nie je pravda, lebo do našej ZŠ dochádzajú
ţiaci z celej obce aj z najvzdialenejších častí obce
- údajne budú školské autobusy – na prevádzkovanie školského autobus musí mať
prevádzkovateľ licenciu ako pri hromadnej preprave osôb
- školu môţe zrušiť len obecné zastupiteľstvo
Pripomenul, ţe sme budovali aj nové bytovka, aby sme mali viac rodín s deťmi a keby sme
uzavreli II. stupeň, časom by skončil aj I. stupeň.
Mgr. Bašková Gabriela, riad. ZŠ – objasnila, ţe v minulom roku v dohodovacom konaní ZŠ
ţiadala o finančné prostriedky na mzdy – na najvyššie platobné stupne, a v minulom roku bol
potom upravený zákon , ţe školy, ktoré ţiadajú o finančné prostriedky musia robiť
.racionalizačné opatrenia.
Počet ţiakov na II. stupni klesol pod 15 ţiakov v triede. Ešte nie je metodický pokyn, akým
spôsobom sa bude financovať.
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Na prevádzke školy šetria a pripomenula, ţe boli vymenené staré okná za plastové, tento rok
sa budova zateplila, čím bude moţné šetriť financie na prevádzke školy. Tým bude moţné
vykryť financie na mzdy.
Znovu pripomenula, aké je technické vybavenie školy – v kaţdej triede je dataprojektor,
keramické tabule, v 2 triedach interaktívne tabule, majú internet. Vybavenie školy financujú
sponzori.
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dosahujú dobré výsledky, v menších kolektívoch
majú lepšie podmienky a potom aj lepši výsledky.
Zdôraznila, ţe počet detí na I. stupni stúpa. Majú kvalifikovaných pedagógov, dopĺňajú si
vzdelanie kurzami, vo svojom voľnom čase. Učitelia si zaslúţia odmenu. Na škole je 40%
rómskych detí, 15% integrovaných detí, ktoré si vyţadujú individuálny prístup, ďalej deti
s vrodenými poruchami. Je to ďaleko náročnejšia práca.
S racionalizačným návrhom nesúhlasí.
Ak by sa raz zrušil II. stupeň, uţ sa otvoriť nedá a to by bol zánik školy.
Ak by sa uzatvoril II. stupeň, učitelia by museli byť prepustení.
Ţiadali 5800,- € na osobitné príplatky pre učiteľov, na základné platy financie postačujú.
A z tohto dôvodu došlo k návrhu na racionalizačné opatrenie. Väčšina škôl tieţ zápasí
s takýmto problémom, chýbajúce financie budú musieť vykryť z úspor na prevádzke budovy.
Ţiaci dosahujú úspechy na súťaţiach, pytagoriádach, chemickej olympiáde aj v krajskom
kole, v ľahkej atletike.
Ţiada poslancov, aby zváţili svoje rozhodnutie.
Poďakovala za vypočutie.
Gajdošík Rudolf – opýtal sa koľko je ţiakov v jednotlivých triedach?
riaditeľka školy –
I. trieda 20
5. trieda 8
2. trieda 12
6. trieda 13
3. trieda 10
7. trieda 8
4. trieda 11
8. trieda 10
9. trieda 8
Cez prázdniny sa odsťahovalo 7 detí, rodičia ani nedali vedieť. Máme 100 detí, 1 dieťa
prišlo.
Nittmannová Anna – je to škoda, ţe neprišli ţiadni rodičia
Starosta – prečítal stanovisko Rady školy.
Príloha č. 2 a, b
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/5/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo prijalo stanovisko nesúhlasí
s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončiť vzdelávanie na druhom
stupni Základnej školy Hodruša-Hámre od školského roku 2014/2015, ak bude počet žiakov
v 5. ročníku nižší ako 15.
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HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/5/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

4. Súhrnná správa Najvyššieho kontrolného úradu
o výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti poskytovaných sluţieb v zariadeniach sociálnych
sluţieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
a vybraných dvoch miest v Banskobystrickom kraji
Návrh opatrení -predkladateľka Mgr. Ľubica Cesnaková, riaditeľka DD a DSS
Societa

starosta – poţiadal o informácie o súhrnnej správe NKÚ p. riaditeľku DD a DSS SOCIETA
Hodruša-Hámre Mgr. Cesnakovú Ľubicu
Mgr. Cesnaková Ľubica – od 7.5.2013 do 12.7.2013 bola vykonaná výkonnostná kontrola
NKÚ v zariadení DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre, išlo o pilotný projekt, z výsledkov
ktoré vyšli , budú kontrolované ďalšie zariadenia po celej SR. Tera z kontrolovali 4
zariadenia. Zariadenie bolo vyhodnotené ako účinné a efektívne, vychválené boli individuálne
rozvojové plány sú hodnotené ako vzorové. Počet sťaţností – 0, nebola ani jedna sťaţnosť.
Spokojnosť bola zisťovaná dotazníkmi u rodinných príslušníkov – vyhodnotenie – spokojnosť,
dobrá starostlivosť, ľudský prístup. Pripomienky – zníţený počet kvalifikovaných zdravotných
sestier, je len jedna, dve zdravotné sestry odišli, kvalita sa nezníţila. Protokol je uloţený
k nahliadnutiu u starostu obce alebo u p. riaditeľky DD a DSS SOCIETA.
Zariadeniu boli uloţené 2 opatrenia.
1. opatrenie - odborných zamestnancov je 52 %
- potrebné je zosúladiť do konca roka 2015
- podať správu
- stav je zanalyzovaný
- bude vykonaná zmena v organizačnej štruktúre
2. opatrenie - predloţiť zriaďovateľovi rozpočet do 31.8.2013
- bolo konzultované, nič nebolo v nesúlade, v rozpore
starosta – vysvetlil, ţe 2 zdravotné sestry odišli, lebo si chceli udrţať status zdravotnej sestry.
- investičné zámery musia byť dohodnuté s BBSK, nakoľko majetok je ich
riaditeľka zariadenia – nemáme deficit zdravotných sestier
- rozpočet na chod prevádzky postačuje
Príloha č.3
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/6/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
A, Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
8
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Správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, Banská Bystrica,
ktorá bola vykonaná v Domove dôchodcov a domove sociálnych sluţieb SOCIETA
Hodruša-Hámre od 03.05.2013 do 09.08.2013
Opatrenia Najvyššieho kontrolneho úradu SR, Banská Bystrica, ktoré boli prijaté na základe
kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb
pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a vybraných dvoch
miest v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorá bola vykonaná v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb SOCIETA Hodruša-Hámre od 03.05.2013 do 09.08.2013
Opatrenia:
1. Zanalyzovať súčasný stav zamestnancov, ich štruktúru a vzdelanie s cieľom zistiť ich
silné a slabé stránky a navrhnúť spôsob riešenia pre zabezpečenie splnenia
percentuálneho podielu odborného personálu.
2. Predložiť návrhy a následne spolupracovať so zriaďovateľom na plnení a vyhodnotení
cieľov zariadenia v programovom rozpočte zriaďovateľa.
B, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly efektívnosti a účinnosti
poskytovaných sluţieb v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/6/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

5. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Hodruša-Hámre
za rok 2012.

Uznesenie č.7/7/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
Správu nezávislého audítora o audite Konsolidovanej účtovnej závierky určenú pre Obecné
zastupiteľstvo Obce Hodruša-Hámre za rok 2012
6. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Hodruša-Hámre
za rok 2012.
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Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
6. Ţiadosť o prenájom garáţe v časti Kopanice na parc. C-KN 144
Ţiadateľ Tomáš Tošal, Hodruša-Hámre

starosta – prečítal ţiadosť o prenájom budov na Kopaniciach, v ktorej býval garáţovaný
traktor, t.č. nie je vyuţitá. Nájomné navrhuje podľa platného sadzobníka, v prípade
prerábania, by bolo prejednané na zasadnutí OZ.
Ing. Suchý Bruno – opýtal sa, či obec nepotrebuje tieto priestory?

Uznesenie č.7/8/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zámer prenajať časť budovy nachádzajúcej sa na parcele č. C-KN č. 144 v k.ú. Kopanice
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 452 m2 za účelom garážovania traktora,
žiadateľovi:
Tomášovi Tošalovi, bytom Kopanice č. 821, 966 61 Hodruša – Hámre.

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/8/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

7. Ţiadosť o kúpu pozemku E-KN 50/23 v kú Dolné Hámre
Ţiadateľ Milan Vidiečan a manţ., Ţarnovica

starosta – prečítal ţiadosť, jedná sa o parcely, ktoré obec získala od štátu, je to bývalé koryto
potoka, nachádza sa polyfunkčnou budovou, ktorú stavia ţiadateľ. Tento objekt potrebuje
odvodniť, odviesť daţďové vody, ţiada o kúpu pozemku, aby nevznikali ťarchy. Celková
výmera je cca 25 m2, navrhuje cenu 5,- €/m2, tak ako pri predchádzajúcej kúpe parciel,
nachádzajúcich sa v blízkosti uvedeného budovaného objektu.
Hlasovnie:

Uznesenie č.7/9/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Obec Hodruša - Hámre, 966 61 Hodruša - Hámre, IČO: 00 320 617,zastúpená Jozefom
Uramom, starostom obce, uskutočňuje - podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov - prípad hodný osobitného zreteľa, z á m e r
predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obec Hodruša-Hámre, a to:
parc. C-KN č. 50/23 , zastavaná plocha a nádvoria, o výme re 154 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre
za kúpnu cenu 5,- €/m2
ţiadateľom :
Milan Vidiečan s manţelkou Soňou Vidiečanovou, bytom Fraňa Kráľa 48/29, 966 61
Ţarnovica.
do bezpodielového vlastníctva manţelov
Ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok č. C-KN 50/23 je susedným
pozemkom s pozemkom parcela C-KN č. 50/1 a 50/3, zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Dolné
Hámre, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov.
za podmienok
- s povinnosťou vypracovania GP za účasti zástupcu obce
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením GP
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/9/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

Lesná
Jana

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

ZA

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Ospr
9
Prítomn í

ZA
ZA
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

MUDr.
Vácval
Boris

ZDRŽA L SA

Ospr
2
0

8. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
na pozemkoch parcela č. C-KN 767/1 a C-KN 790/1 v k.ú. Kopanice
Ţiadateľ – Marek Kováč, Ţiar nad Hronom

starosta – prečítal ţiadosť, ţiadateľ má na Kopaniciach chalupu, potrebujú si zriadiť
elektrickú prípojku nn., ktorá bude vedená cez parcelu v majetku obce. Je to miestna
komunikácia, po vykonaní prác ju budú musieť dať do pôvodného stavu, ale musí byť zriadené
vecné bremeno na parcelách v k.ú. Kopanie, to bude zavkladované po realizácii a po jej
zakreslení geometrickým plánom, presne vyšpecifikoavné .
Zámer zverejnený od:

6.9.2013

do: 23.9.2013
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Uznesenie č.7/10/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša-Hámre,
na časti pozemku podľa registra E-KN parc. č. 551/1 výmere 2586 m2 , miestna a účelová
komunikácia a časti parcely reg. E-KN č. 548/1 o výmere 514 m2, , miestna a účelová
komunikácia v k.ú. Kopanice, Hodruša - Hámre.
a to vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia zemného káblového nn vedenia.
Citované pozemky budú dotknuté realizáciou stavebného objektu: Prípojka elektro nn ,
budovanej v rámci stavby: „Rekreačná chata“ , a to na pozemkoch parcely reg. C-KN
č.220, 221/4, 221/5 , katastrálne územie Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres Žarnovica,
ktoré vlastnia budúci oprávnení z vecného bremena . Rozsah vecného bremena bude
vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečia budúci
oprávnení z vecného bremena.
v prospech
ako budúci oprávnení z vecného bremena
Marek Kováč a manţ. Darina, bytom Kome nského 394/10, 965 01 Ţiar nad Hronom
za podmienok:
- s povinnosťou vypracovania a úhrady porealizačného geometrického plánu
-

s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom vecného bremena
oprávneným z vecného bremena do katastra nehnuteľností

-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením zmluvy o vecnom bremene

Zámer zverejnený od:

6.9.2013

do: 23.9.2013

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/10/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

9. Ţiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Dolné Hámre časť Pivná
Ţiadateľ – Jaroslav Červík, Hodruša-Hámre

starosta – starosta prečítal ţiadosť, v lokalite, v ktorej ţiada o kúpu pozemkov sú pozemky
nevysporiadané, v E registri nehnuteľností sú v majetku obce, majetková komisia
nedoporučuje odpredaj.
Hlasovanie:
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Uznesenie č.7/11/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
Zámer odpredať pozemok v časti obce Pivná žiadateľovi Jaroslavovi Červíkovi, HodrušaHámre.
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/11/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

PROTI

PROTI

PROTI

Ospr

PROTI

Ing.
Suchý
Bruno

Počet poslancov

Celko m

9

Prítomn í

7

ZDRŽA L
SA
Nepríto mn í

Hl asovanie

ZA

0

PROTI

6

ZDRŽA L SA

PROTI

PROTI

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr

1

2

10. Ţiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
na pozemkoch parcela č. C-KN 913, E-KN 4030/2 a E-KN 4041/1 v kú Banská
Hodruša
Ţiadateľ – Štefan Blahút, Hodruša-Hámre

starosta – prečítal ţiadosť, zámer bol zverejnený, pripomienky k zámeru neboli, majetková
komisia doporučuje zriadiť vecné bremeno, na častiach parciel v majetku obce v k.ú. Banská
Hodruša, ktoré bude zakreslené geometrickým plánom – presne vyšpecifikované.
p. Blahút Štefan – ţiada o zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd k jeho rodinnému
domu cez parcely vo vlastníctve obce, nakoľko cestu si vybudoval v minulosti sám, na vlastné
náklady a obáva sa, aby mal zabezpečený prístup, lebo iná prístupová cesta k jeho domu
nevedie.
starosta – je potrebné cestu zamerať geometrickým plánom, aby bolo vecné bremeno len na
cestu ne na celých parcelách vo vlast. obce.
Zámer zverejnený od:

6.9.2013

do: 23.9.2013

Hlasovanie:

Uznesenie č.7/12/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Zriadiť vecné bre meno na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša-Hámre
na častiach pozemkov v k.ú. Banská Hodruša, vo vlastníctve obce Hodruša – Hámre a to:
-parcela reg C-KN 913 o výmere 553 m2 , miestna a účelová komunikácia
13
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-parcela reg. E-KN č. 4030/2 o výmere 3214 m2, , lúky a pasienky,
-parcela reg. E-KN č. 4041/1 o výmere 12165 m2 , lúky a pasienky
zriadiť vecné bre meno spočívajúce v práve prechodu a pre jazdu cez časti parciel E-KN
č. 4041/1 , parc. E-KN č.4030/2 a parc. C-KN 913 ako prístup na pozemok parcelu reg.
C-KN č.814, na ktorej sa nachádza rodinný dom súpisné číslo 556, ktorých majiteľom je
oprávnený z vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým
plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí oprávnený z vecného bremena.
v prospech:
Štefan Blahút, bytom Banská Hodruša č. 556, 966 61 Hodruša-Hámre
ako oprávnený z vecného bre mena.
za podmienok:
- s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom vecného bremena
oprávneným z vecného bremena do katastra nehnuteľností a vyhotovením
geometrického plánu.
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením zmluvy o vecnom bremene.

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/12/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

11.

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

Ţiadosť Obce Hodruša-Hámre o bezplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Banská
Hodruša a to:
pozemky C-KN 1029/2 a C-KN 1029/3
a budovy Mayer šachta s.č. 1248 a strojovňa s.č. 1249
od prevodcu : Rudné bane š.p. Banská Bystrica

starosta – v spolupráci s Ing. Richardom Kaňom, bývalým riaditeľom Slovenskej banskej,
s.r.o. Hodruša-Hámre, rokovali o záchrane NKP a to chátrajúcich objektoch budovy Mayer
šachty a strojovne, pre ich záchranu prostredníctvom fondov by bolo vhodné, aby majiteľom
týchto nehnuteľností bola obec. Potom by bolo moţné za podpory Slovenskej banskej s.r.o.
uskutočniť zámer – vybudovať v týchto objektoch expozíciu o baníctve a konferenčnú sálu.
Navrhnutá cena za tieto nehnuteľnosti je 1,- €. Vlastníkom sú Rudné bane, š.p. Banská
Bystrica.
Hlasovanie:
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Uznesenie č.7/13/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Hámre :
- budova Mayer šachty súp.č. 1248 postavenú na parc. C-KN 1029/2
- budova strojovne súp.č. 1249 postavenú na parc. C-KN 1029/3
- pozemok parc. C-KN 1029/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2
- pozemok parc. C-KN 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2
- pozemok parc. C-KN 1029/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2553 m2
vedené na LV č. 1025 v celosti
Predávajúci:
Rudné bane, š.p. Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica, IČO 00007838
Kupujúci:
Obec Hodruša-Hámre, 966 61 Hodruša-Hámre č. 185, IČO 00320617
Navrhnutá cena je 1,- € (Jedno €).
Jedná sa o národnú kultúrnu pamiatku.
Nadobúdateľ bude nehnuteľnosti využívať na muzeálne účely. Stavby sú zapísané
v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok pod č. 10168/1 strojovňa, 10168/2
ťažná veža a 10168/3 šachtová budova boli vyhlásené za kultúrnu pamiatku MK SR-9034/8832.08.1989.

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/13/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

13.

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

ZA

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Ospr
9
Prítomn í

ZA
ZA
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

Petícia občanov Obce Hodruša-Hámre, časť Kopanice o zrušenie vypínania
verejného osvetlenia

starosta – prečítal petíciu a upozornil na to, ţe kritéria spĺňa len z časti, nakoľko ju podpísali
občania, ktorí majú TP mimo našej obce. Poţiadal o pripomienky poslancov. Jemu boli
podané len ústne pripomienky, n niekoľkých domoch v čase medzi 2,00 – 3,00 hod v noci, boli
videní pri dome cudzí ľudia, zrejme nie naši občania, lebo odchádzali autom
p. Pacalajová Jana – opýtala sa prečo svieti VO v noci v sobotu a nedeľu pre chalupárov? Na
Kopaniciach ţijú v kopcoch, v odľahlých miestach, v noci sa nevie v takomto teréne
zorientovať ani sanitka, v zime je viac snehu vyššie poloţená lokalita, chlapi včas ráno
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odchádzajú do roboty, v domoch zostávajú len ţeny a deti, v noci sa na uliciach často
nachádza zver, ţiada aby sa nešetrilo na VO, ľudia majú obavy.
Gajdošík Rudolf – chceli sme prijať úsporné opatrenia, šetriť, opýtal sa, ţe ak to chceme
zmeniť, či bude opäť verejné hlasovanie?
starosta – predpokladaná úspora bola cca 3000,- €, bolo to len skúšobné obdobie, aká bude
odozva, navrhol v rámci úspor zrušiť niektoré svetlá, pripomenul, ţe sme povinní osvetľovať
miestne komunikácie a chodníky nie dvory a domy súkromných osôb. Hlasovať verejne – cez
internet nemá význam. Ţiada návrh od poslancov.
Suchý Bruno, Ing. – tlmočí názor občanov za jeho obvod, ľudia majú obavy, ţiadajú svietiť
celú noc
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/14/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo ruší:
Uznesenie č. 3/12/2013/OZ zo dňa 18.4.2013
Obme dzenie nočného svietenia takto:
VO sa bude vypínať v čase od 24,00 hod do 04,00 hod
okrem nocí
z piatku do soboty a zo soboty do nedele
s účinnosťou od: 01.06.2013
na skúšobnú dobu : podľa potreby
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/14/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská
Jozef
Katarína

Gajdošík
Rudolf

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

MUDr.
Vácval
Boris

ZDRŽA LA
SA
Počet poslancov

Proti

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

Ospr

Celko m

9

Prítomn í

7

Nepríto mn í

2

Hl asovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽA L SA

0

ZA

Hlasovanie:

Uznesenie č.7/15/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zrušenie obme dzenia nočného svietenia v skúšobnej dobe
s účinnosťou od: 16.10.2013
16
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HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/15/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská
Jozef
Katarína

Gajdošík
Rudolf

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

MUDr.
Vácval
Boris

ZDRŽA LA
SA
Počet poslancov

Proti

ZA

ZA

Ospr

ZA

ZA

Ospr

Celko m

9

Prítomn í

7

Nepríto mn í

2

Hl asovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽA L SA

0

ZA

14. Ţiadosť o vrátenie poplatku za komunálne odpady
Ţiadateľ Jozef Barborík, Ţarnovica

starosta – prečítal ţiadosť, ţiadateľ zaplatil poplatkov v zmysle platného VZN, vlastní
v katastri obce chalupu, nedoporučuje vrátiť poplatok
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/16/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
Ţiadosť o vrátenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
za rok 2013
ţiadateľovi : Jozef Barborík, Ţarnovica
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/16/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

PROTI
PROTI
Počet poslancov
Hl asovanie

Lesná
Jana

PROTI
PROTI
Celko m
ZA

Nitt mannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

PROTI
Ospr
9
Prítomn í
0

PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

PROTI
PROTI
7
Nepríto mn í
7

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

16. Rôznea, návrh - Poplatky za zapoţičiavanie náradia
b, návrh – Kalkulácia poplatkov za 1 hodinu práce štiepkovacím strojom

starosta –
a, predkladáme návrh dodatku do sadzobníka sluţieb, ktoré poskytuje obecný úrad, pre
občanov s TP v našej obci, nie pre podnikateľov. Jedná sa o krátkodobý prenájom náradia,
zariadení, ktoré si zapoţičiavajú naši občania. Pri preberaní a odovzdávaní sa musí
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skontrolovať funkčnosť poţičiavaného náradia, zariadenia, prípadné poruchy bude hradiť
občan, ktorému sa porucha stane.
b, návrh kalkulácie pouţitia štiepkovacieho stroja
- Štiepkovač pouţívame na obecné účely
lesná Jana – mala pripomienku k návrhu – 10- €/hod je vysoká cena, občania nedajú
Bogdáň Jozef – navrhuje cenu za 15 min výkonu, štiepkovač má dobrú kapacitu
Hlasovanie:

Uznesenie č.7/17/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Návrh Dodatku č. 02/2013
Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2009
Sadzobník poplatkov za sluţby vykonávané Obecným úradom Obce Hodruša-Hámre
Vydaného v súlade s § 6 ods. 1 , § 11 Zákona SNR č. 369/90 o obecnom zriadení v platnom
znení ustanovuje sadzobník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom Obce
Hodruša-Hámre.
Č.
Položka
Sadzba v €/deň Sadzba v Sk
Zapoţičanie náradia
1.

Rebrík hliníkový

2,-

2.

Vŕtačka zn. MAKITA

5,-

3.

Vŕtačka zn. METABO

5,-

4.

Elektrocentrála

5,-

5.

Zhutňovacie zariadenie „žaba“

5,-

6.

Rozbrusovačka – veľká, malá

3,-

7.

Vozík ručný kolesový

2,-

8.

3,-

9.

Zariadenie el. na pretláčanie potrubia
„krtko“
AKU vŕtačka „uťahovačka“

10

Zváračka

5,-

11.

Hoblík elektrický

5,-

12.

Miešačka na betón

5,-

13.

Nožnice veľké pákové

3,-

14.

Pištoľ teplovzdušná

3,-

15.

Vodováha laserová

3,-

16.

Kosačka motorová (strunová)

3,-

7,- včetne PHM
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17.

Kosačka motorová (kolesová)

15.

Píla motorová

10,- včetne PHM
7,- včetne PHM

Podmienky:
Poplatok za náradie sa stanovuje na dobu – za kaţdý začatý deň, do 7,30 hod
nasledujúceho dňa.
Za zapoţičanie náradia počas dní pracovného pokoja je poplatok stanovený za kaţdý
deň.
Poplatok sa stanovuje nie za výkon, ale na dobu zapoţičania.
Na prevádzku zariadení so spaľovacím motorom je moţné pouţívať PHM len od
zapoţičiavateľa – obce.
Č.

Poloţka

Sadzba v €/deň

Sadzba v Sk

Štiepkovač
1.

Poplatok za 15 min práce, prepravy

2,50 €

Podmienky:
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 7/17/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

15.

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Celko m

Hl asovanie

ZA

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9
7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
Ospr
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

Diskusia

Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa ako sa pokračuje pri výstavbe vodovodu na
Kopaniciach?
starosta – v stanovenom termíne budeme podávať ţiadosť na rok 2014
Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa, či je aktuálny zoznam domácností, v ktorých budú
vodomery?
starosta – pre vodomery si občania chodia prevziať na OcÚ, v predchádzajúcom volebnom
období vypracoval zoznam p. Úrek, spoliehali sme sa na p. poslankyňu s vypracovaním
aktuálneho zoznamu, budeme musieť prejsť fyzicky odberateľov, občania ú informovaní, naši
občania preberajú vodomery aj pre chalupárov. Bude nainštalovaný centrálny vodomer
a domové vodomery, rozdiel medzi nimi bude rozrátaný medzi odberateľov.
Pacalajová Jana- poďakovala za opravu cesty, upozornila na zapáchajúcu vodu
v Kopanickom rybníku, niečo nie je v poriadku, na 3 m od okraja je voda zelená, ďalej ţiada
o umiestnenie zvodidiel na zákrute od časti Píla.

Uznesenie č.7/18/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
Písomne vyzvať správcu komunikácie na Kopanice opraviť zvodidlá.
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Úrek Ján – predniesol informácie o projekte Bajkom k tajchom – je vybudovaných 100 km
cyklotrás, pribudlo ďalších 30 km, spolupracujú aj s obcou Vyhne – informovali ich
o činnosti, označovaní trás, táto činnosť bola v iných obciach platená. V našej obci je to šatút
dobrovoľníctva, ďalšie vznikajú na Banskej Belej, projekt sa robí v Sv. Antone- spolupracuje
s OcÚ, na ďalšom projekte spolupracuje s p. Nemcom- je to nový trend – zábavná trať, chcú
vybudovať trať pri zjazdovke s prvkami aj pre začiatočníkov, pripravujú PD pre Obvodný
lesný úrad, ak budú vybavené všetky povolenia, plánujú vybudovať trať v budúcom roku.
Poďakoval sa za poskytnutie aktivačných pracovníkov, ktorí pomáhali pri udrţiavaní
cyklotrás, ktoré je potrebné stále udrţiavať, čistiť.
V rozpočte je v kapitole Bajkom k tajchom 0. Zatiaľ financie nepotrebovali, snaţili sa svoje
aktivity vykryť z iných zdrojov, lepšie by však bolo mať v rozpočte plánované financie, a j
keby ich nečerpali.
Ďalej sa sťaţuje na prácu aktivačných pracovníkov na Kopaniciach., navrhuje, zverejňovať
činnosť odvedenú kaţdý týţdeň.
Navrhuje vyhradiť miesta na sústredenie biologického odpadu na štiepkovanie.
Starosta – vyjadril poďakovanie za aktívnu prácu pri budovaní cyklotrás
Financie neboli v rozpočte na cyklotrasy ale boli zahrnuté v príspevku na ROP. V záverečnej
správe OOCR za min. rok bolo uvedené, ţe na cyklotrasy bolo dané 3000,- €. Tento systém
nie je dobrý, preto naša obec a obec Vyhne uvaţuje o vystúpení.
Bašková Gabriela, Mgr., riaditeľka školy – poďakovala poslancom , ţe rozhodli, ţe škola sa
nezruší, ďalej poďakovala zriaďovateľovi za výbornú spoluprácu a je rada, ţe sa zasadnutie
OZ uskutočnilo v budove ZŠ, kto má záujem, bude mu umoţnené školu si prehliadnuť
Bogdáň Jozef – navrhol zistiť, koľko je školopovinných detí v našej obci, koľko z nich
navštevuje našu ZŠ a koľko dochádza do Ţarnovice.
Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra

Jozef Uram
starosta obce

20

