Obec Hodruša-Hámre

ZÁPISNICA
z

2.

mimoriadneho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre,

ktoré sa konalo dňa

13.2.2013 v zasadačke OcÚ

Zápis z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.2.013

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
Z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 13.2.2013 v zasadačke OcÚ o 15,30 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, že OZ je uznášania sa schopné.
Overovatelia:

Remeň Július

MUDr. Vácval Boris

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

HKO :

Ing. Kubala Vladimír - neprítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Ing. Peter Gregor

Starosta privítal prítomných a otvoril 2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Predmetom mimoriadneho obecného zastupiteľstva bolo schválenie poskytovania právnych
služieb pre obec Hodruša -Hámre a to Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol.
s.r.o. Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 47234148 a schválenie predloženej zmluvy
o poskytovaní právnych služieb medzi obcou Hodruša – Hámre a Advokátskou kanceláriou
JUDr. Tomáš Suchý, spol. s.r.o. Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 47234148 vo veci
súdneho sporu medzi obcou Hodruša – Hámre a mestom Banská Štiavnica.

Uznesenie č. 2/1/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Poskytovanie právnych služieb pre obec Hodruša – Hámre Advokátskou kanceláriou JUDr.
Tomáš Suchý, spol. s.r.o. Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 47234148
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/1/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

Lesná
Jana

Nittmannová
Anna

Mgr.
Prcúch
Ján

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
Ospr.
Celkom

ZA
ZA
9
Prítomní

ZA
ZA
8
Neprítomní

Hlasovanie

ZA

8

0

PROTI

ZDRŽAL SA

MUDr.
Vácval
Boris

ZA
1
0
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Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predloženou zmluvou za podmienok, ktoré boli
predložené zástupcovi Advokátskej kancelárie JUDr. Hasarovi.
Jednalo sa o zmenu a úpravu v bodoch:
Článok 1, bod 1.2 opraviť z prílohy č.2 na prílohu č.1.
Článok 4, bod 4.5.opraviť „ s príslušnou daňou pridanej hodnoty“.
Článok 4, bod 4.6. vypustiť zo zmluvy.
Článok 6, bod 6.2. upraviť na dvojmesačnú výpovednú lehotu.
Príloha č. 1 bod. 2 pís.c doplniť „ vrátane s DPH“.

Uznesenie č.2/2/2013/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní právnych služieb medzi obcou Hodruša – Hámre zastúpenou
starostom obce Jozefom Uramom a Advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáša Suchého,
spol. s.r.o. Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. IČO: 47234148
a to po zapracovaní zmien v uvedenej zmluve nasledujúcich bodoch:
Článok 1, bod 1.2 Klient sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, náhrady a hotové
výdavky v zmysle tejto Zmluvy a v zmysle prílohy č.2 tejto Zmluvy.
Upraviť:
1.2 Klient sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, náhrady a hotové výdavky v zmysle
tejto Zmluvy a v zmysle prílohy č.1 tejto Zmluvy.
Článok 4, bod 4.5. Odmena Poskytovateľa určená podľa prílohy č.1 tejto zmluvy je
odmenou bez príslušnej dane z pridanej hodnoty.
Upraviť:
Odmena Poskytovateľa určená podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy je odmenou bez príslušnej dane
z pridanej hodnoty, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Vypustiť zo zmluvy:
Článok 4, bod 4.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, že všetky trovy, ktoré budú priznané
v súdnych konaniach sa stávajú výlučným vlastníctvom Poskytovateľa a Poskytovateľ je
oprávnený si ich započítať.
Článok 6, bod 6.2. Zmluva zaniká skončením právnej veci, dohodou zmluvných strán alebo
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu
vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Upraviť:
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Článok 6, bod 6.2. Zmluva zaniká skončením právnej veci, dohodou zmluvných strán alebo
výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu
vypovedať v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Príloha č. 1 bod. 1 písm. c a bod. 2
c) v prípade úspechu klienta vo veci súdneho aj mimosúdneho vymáhania podielovou odmenou, a to
vo výške 4 % z hodnoty sporu . Za úspech klienta sa považuje právoplatný rozsudok súdu, ktorým súd
určuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v pomere najmenej ½ k celku alebo dohoda/zmluva
zmluvných strán, na základe ktorej sa určuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v pomere najmenej
½ k celku, prípadne akýkoľvek iný akt, z ktorého bude vyplývať určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam v pomere najmenej ½ k celku. Týmto nie je dotknutý nárok poskytovateľa na
odmenu podľa písm. a) a b) tohto bodu.
2. K odmenám podľa bodu 1. a), b) a c) sa pripočítava DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať odmenu zvýšenú o DPH a Klient je povinný takúto cenu
zaplatiť.

Upraviť:
c) v prípade úspechu klienta vo veci súdneho aj mimosúdneho vymáhania podielovou odmenou, a to
vo výške 4 % vrátane DPH z hodnoty priznaných nehnuteľností. Za úspech klienta sa považuje
právoplatný rozsudok súdu, ktorým súd určuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v pomere najmenej
½ k celku alebo dohoda/zmluva zmluvných strán, na základe ktorej sa určuje vlastnícke právo
k nehnuteľnostiam v pomere najmenej ½ k celku, prípadne akýkoľvek iný akt, z ktorého bude
vyplývať určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v pomere najmenej ½ k celku. Týmto nie je
dotknutý nárok poskytovateľa na odmenu podľa písm. a) a b) tohto bodu.
2. K odmenám podľa bodu 1. a), b) sa pripočítava DPH v zmysle platných právnych predpisov.
Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať odmenu zvýšenú o DPH a Klient je povinný takúto cenu
zaplatiť.
3. Odmena v bode 1. c) je uvedená vrátane DPH v zmysle platných právnych predpisov.

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/2/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf
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Anna
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Ján
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Bruno

ZA
ZA
8
Neprítomní
0

ZDRŽAL SA

MUDr.
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1
0
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starosta – obec bude do konca februára2013 podávať na Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR oddelenie územného plánovania, Bratislava
Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí podľa
§ 5 ods. 2 zákona zák. 226/2011 o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí. Pre podanie žiadosti je potrebné predložiť súhlas OZ s procesom
obstarávania a schválenia územnoplánovacej dokumentácie, ktorý potrvá najviac tri roky od
uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie. Žiadosť sme podávali aj v minulom roku, ale nebola
nám schválená. OZ súhlasilo uznesením č. 2/5/2012/OZ s procesom obstarávania
a schválenia územnoplánovacej dokumentácie, ktorý potrvá najviac tri roky od uzavretia
zmluvy o poskytnutí dotácie.

Uznesenie č.2/3/2013/OZ
OZ schvaľuje
s procesom obstarávania a schválenia územnoplánovacej dokumentácie, ktorý potrvá
najviac tri roky od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/3/2013/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

Lesná
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Nittmannová
Anna

ZA
ZA
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ZA
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9
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ZA

8
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Prcúch
Ján

ZA
ZA
Prítomní
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

MUDr.
Vácval
Boris

ZA
ZA
8
Neprítomní
0

ZDRŽAL SA

ZA
1
0

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 2. mimoriadne zasadnutie OZ.
Za správnosť: Ing. Peter Gregor

Overovatelia:
..................................
MUDr . Boris Vácval

......................................
Július Remeň

..................................
Ing. Peter Gregor
prednosta OcÚ

......................................
Jozef Uram
starosta obce
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