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Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
Z mimoriadneho 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 19.5.2014 v zasadačke OcÚ o 15,45 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 a návrh programu :
Overovatelia:
Prítomní poslanci:

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

Neprítomní poslanci: MUDr. Vácval Boris, Remeň Július
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - prítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta privítal prítomných a otvoril mimoriadne 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v roku 2014.
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
2. Návrh úveru na nákup nákladného motorového vozidla
3. Ţiadosť o predĺţenie zmluvy o dočasnom ubytovaní v budove bývalej MŠ na
Tergótni
Ţiadatelia: Šarkozi Igor a Šarkozi Bohuš
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

Hlasovanie:

Obec Hodruša-Há mre

Zápisnica z mimoriad. 3. zasadnutia OZ dňa 19.5.2014

Uznesenie č.3/1/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program 3. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 3/1/2014/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

ZA
ZA
Počet poslancov
Hl asovanie

ZA
Celko m

Lesná
Jana

Nitt mannová
Anna

ZA
9

ZA

7

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
ZA
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

Ospr.
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŢA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

Hlasovanie:

Uznesenie č.3/2/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
overovateľov zápisnice : Nittmannová Anna, Lesná Jana
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 3/2/2014/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
ZA
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

Ospr.
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŢA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

2. Návrh úveru na nákup nákladného motorového vozidla

Starosta – na predchádzajúcom zasadnutí OZ informoval o zlom technickom stave
špeciálneho nákladného automobilu zn. LIAZ, ktorým sme dve desaťročia vykonávali odvoz
veľkokapacitných kontajnerov, oprava auta bola odhadnutá na cca 8000,- €, čo je viac ako
hodnota samotného auta, má pokazenú prevodovku, nie je spôsobilé na vykonávanie
prepravy. Vykonali sme prieskum trhu a našli staršie nákladné špeciálne vozidlo značky
RENAULT PREMIUM, VIN: VF622AXA0A0003219, rok výroby 1997 za cenu 18.000,- €.
Po vypracovaní ponúk na úver v bankách, najvhodnejší poskytne obci PRIMA BANKA,
v ktorej máme zriadený účet, úver na 5 rokov. Potrebné je podpísať zmluvu na čerpanie úveru
a kúpu auta v jeden deň, aby sme neplatili úroky z nevyčerpanej sumy.
Nittmannová Anna – pýtala sa, či sa nemusia vykonať zmeny v rozpočte?
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starosta – automobil bude pouţívaný na podnikateľskú činnosť, jeho manipulačná rýchlosť je
vyššia ako na pôvodnom automobile, boli by sme schopní vyviesť aţ 8 kontajnerov denne,
môţeme poskytovať sluţby aj iným obciam, ale je potrebné si uvedomiť, ţe máme jedného
pracovníka – vodiča na obsluhu štyroch vozidiel (traktor, špec. náklad. vozidlo na kontajnery,
fekálne vozidlo a štiepkovač)
Prcúch Ján, Mgr. – pýtal sa na technický stav, či bude auto funkčné aspoň 5 rokov?
starosta - upozornil na to, ţe automobil bol vyrobený v roku 1997, nie je to nové auto, ale je
v dobrom stave, poţiadal aj pracovníkov firmy DARO o posúdenie technického stavu tohto
automobilu. Automobil bol servisovaný v značkovom servise REANULT. Ceny ojazdených
automobilov tohto typu sa pohybujú medzi cca 25000 – 30000,- €, trojročné viac ako 50000,€. Automobil máme t.č.uţ v obci v skúšobnej prevádzke.
Hlasovanie:

Uznesenie č.3/3/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
prijatie úveru vo výške 18000,- EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodţova 11, 010 11 Ţilina, Slovenská republika, IČO: 31575951 za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného
zámeru: nákup špeciálneho nákladného vozidla na prepravu kontajnerov značky RENAULT
PREMIUM, VIN: VF622AXA0A0003219.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru.
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 3/3/2014/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
ZA
Prítomn í
PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

Ospr.
ZA
7
Nepríto mn í
0

ZDRŢA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

3. Ţiadosť o predĺţenie zmluvy o dočasnom ubytovaní v budove bývalej MŠ na
Tergótni

starosta – dňa 7.12.2013 došlo k poţiaru v dome č. 438, pri ktorom prišlo o bývanie takmer
30 občanov. Obec im po tejto udalosti poskytla na dočasné ubytovanie do 30.4.2014 3 izbový
byt v priestoroch budovy bývalej MŠ v časti obce Tergótňa budova č. 447, za podmienok, ţe
kaţdá zo 6 postihnutých rodín bude si hradiť 50,- € mesačne (1,- € nájom, zvyšok záloha na
energie a vodu). Do termínu úhrady nedoplatkov do 14.5.2014 mali nedoplatky 3 rodiny po
200,- €, mysleli si, ţe zaplatia 1x 50,-€. Taktieţ starosta poţiadal o predloţenie potvrdenia od
lekára, ţe nie sú chorí, doteraz nedoniesli. V minulom týţdni bol aj s pracovníkmi z kurately
zo Ţarnovice riešiť problémy s dochádzkou detí do školy. Vyskytlo sa aj podozrenie na vši,
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nebol však potvrdené. Všetci boli informovaní, ţe si chcú opraviť zhorený dom, ale s tým by
obec súhlasila len vtedy, ak budú mať dom majetkovo vysporiadaný, donesú posudok statika
a poţiadajú o stavebné povolenie na opravu zničeného domu č. 438.
S pracovníkmi zo sociálneho oddelenia zo Ţarnovice obec riešila problém, ţije tu 8 detí, ale
z dôvodu straty bývania nie je moţné umiestniť deti do detských domov, pri posudzovaní sa
nerieši bytová otázka. Hneď po poţiari sme sa snaţili pomôcť, poskytli sme priestory bytu 3izbového s kúrením, vodou. Nakúpili sme potraviny, hygienické potreby, váľandy. Pomáhali
aj najbliţší susedia, finančne aj chalupári, dostali aj mnoho ošatenia ktoré je uskladnené na
OcÚ, ale doteraz si ho neprevzali napriek výzvam.
p. Adamská – zo začiatku im bolo spoluobčanov strašne ľúto. Snaţili sa im pomôcť, najviac
Ing. Gabriela Leniuková, ktorá im poskytla stravu, domáce potreby, financie, tak aj mnohí
ďalší, aj chalupári, ale súcit pominul, pretoţe je ich okolo 30, pohybujú sa tu aj cudzí ľudia,
správajú sa zle, močia, špinia mimo WC v okolí ich domov.
starosta - stav bytu aj WC je priebeţne kontrolovaný, WC je funkčné
p. Adamská – sú tu aj ďalšie problémy sú opití, odhadzujú fľaše a chovajú niekoľko voľne
pustených psov, napriek tomu, ţe je tam voliéra, ktorú mala bývalá nájomníčka bytu.
Nakoľko im bolo povedané, ţe dočasné ubytovanie majú do 30.4.2014 začali s prácami v
záhrade aţ 1.5.2014, ale psy im poničili priesady. Upozorňovala ich niekoľkokrát, aby zavreli
psov, aby nerozhadzovali odpad. Vie, ţe p. Zdena Dunčeková sa snaţí pozbierať pohodené
smeti, ale ostatní to nerešpektujú. Momentálne hrávajú futbal a kopú loptu do steny budovy
MŠ, po ich upozornení loptu kopú do pletiva, alebo do plota rod. Adamskej. Apelovala na to,
ţe ich brali ako susedovcov, ţiadali ich aby sa správali slušne, ale oni to berú, ţe sú tam
nastálo. Bojí sa aby nedošlo k nejakému konfliktu.
starosta- vzhľadom na podmienky, v akých ţili pred poţiarom, v takýchto dobrých
podmienkach ešte nebývali, majú ústredné kúrenie a vodu. Faktom je, ţe časť rodín sa snaţí
udrţať si poriadok a majú zaplatené nájomné (Zdena Dunčeková), ale rodiny, ktoré ţijú
v ľavej časti bytu majú neporiadok, izba je splesnutá, neplatia nájom.
Bogdáň, Jozef – v tejto miestnosti si aj varia
starosta- je tam ubytovaných 6 rodín z toho 3 rodiny zaplatili k dnešnému dňu nájom, vedeli
ţe dočasné ubytovanie majú do konca apríla 2014.
Lesná Jana- navrhla, aby tí čo nezaplatili museli odísť okamţite a tí čo majú zaplatený nájom
do konca mája.
Kubala Vladimír, HKO – je potrebné vymáhať dlţnú sumu od tých čo ešte neuhradili nájom
starosta- jedná sa o 6 rodín z toho 3 rodiny zaplatili k dnešnému dňu nájom, dlh ostatných je
600 €. Musia mať čas na opustenie dočasného ubytovania, navrhuje do konca mája 2014
Prcúch Ján Mgr.- zmluva bola podpísaná s kaţdou rodinou samostatne?
starosta – áno
Prcúch Ján Mgr.- je to potrebné riešiť citlivo, tí ktorí si neplnia povinnosti by mali odísť do
konca mája.
starosta – obec poskytla pomoc dočasné ubytovanie a o termíne ukončenia dočasného
ubytovania do 30.4.2014 boli všetci informovaní.
Hlasovanie:
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Uznesenie č.3/4/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
ukončenie zmluvy o dočasnom ubytovaní po požiari dňa 7.12.2013 rodinám
ubytovaným v objekte budovy bývale j MŠ č.d. 447 s termínom opustenia objektu do
31.5.2014 a jeho vypratania s povinnosťou úhrady dlžne j sumy na nájomnom do
termínu opustenia objektu.
Termín na umiestnenie psov z okolia objektu č. 447 do útulku je stanovený do
21.5.2014.
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 3/4/2014/OZ
Ing.
Bogdáň Brestenská Gajdošík
Jozef
Katarína
Rudolf

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
ZA
9
Prítomn í

Ospr.
ZA
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

ZDRŢA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

Starosta – poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a ukončil mimoriadne 3. zasadnutie
OZ.
Zapísala: Dirnbachová Ľubomíra

Jozef Uram
starosta obce

