Obec Hodruša-Há mre

Záposnica z 1. zasadnutie OZ dňa 23.1.2014

Obec Hodruša-Hámre

ZÁPISNICA
z

1.

zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre,
ktoré sa konalo dňa

23.1.2014 v zasadačke OcÚ

Obec Hodruša-Há mre

Zápisnica 1. OZ zo dňa 23.1.2014

Obec Hodruša-Hámre

Zápis nica
Zo 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 23.1.2014 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, že OZ je uznášania sa schopné.
Starosta predniesol návrh na overovateľov uznesenia a návrh programu :
Overovatelia:
Prítomní poslanci:

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

Neprítomní poslanci: MUDr. Vácval Boris, Ing. Suchý Bruno
HKO :

Ing. Kubala Vladimír - prítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Ing. Peter Gregor

Starosta privítal prítomných a otvoril 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014.
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Žiadosť o súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením odberného miesta
elektrickej energie, k.ú. Kopanice parcela č. CKN 725/1
Žiadateľ: Lilly Berry s.r.o. – Ing. Július Krištof
4. Návrh na VZN č. 01/2014 o vyhlásení pamätihodností obce Hodruša-Hámre
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Dolné Hámre parcel č. EKN 826/2
Žiadatelia: p. Tašková, p. Slepáková, p. Tomka, Ing. Tomaškovič
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
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Hlasovanie:

Uznesenie č.1/1/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program 1. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 8/1/2013/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

Mgr.
Prcúch
Ján

ZA
ZA
Prítomn í

7

PROTI

Remeň
Július

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Ospr
7
Nepríto mn í
0

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

Hlasovanie:

Uznesenie č.1/2/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
overovateľov zápisnice : Lesná Jana Remeň Július
HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 8/2/2013/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

ZA
Ospr
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

3. Žiadosť o súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením odberného miesta
elektrickej energie, k.ú. Kopanice parcela č. CKN 725/1
Žiadateľ: Lilly Berry s.r.o. – Ing. Július Krištof

Starosta – prečítal ţiadosť firmy Lilly Berry, s.r.o., Tekovská Breznica v zastúpení Ing.
Krištofa, o zriadenie vecného bremena v k.ú. Kopanice.
Hlasovanie:
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Uznesenie č.1/3/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša-Hámre,
na pozemku podľa registra C-KN parc. č. 725/1, trvalý trávnatý porast o výmere 13271 m2 ,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kopanice,
a to vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia zemného káblového vedenia. Citovaný
pozemok bude dotknutý realizáciou stavebného objektu: Prípojka nn a prívod nn, budovanej v rámci
stavby: „Záhradná chatka“ podľa projektovej dokumentácie č. 08/2011 vypracovanej Ing. Milošom
Uškrtom, Brehy 145, 968 01 Nová Baňa.
Vecné bremeno bude zriadené na pozemku, parcelné č. 725/1, parcela registra „C“, druh pozemku
trvalé trávne porasty o výmere 13271 m2 , katastrálne územie Kopanice, obec Hodruša Hámre, okres
Žarnovica, zapísaný na LV č. 522 na parcele E-KN č. 284 o výmere 12973 m2 vedený Správou
katastra Žarnovica. Rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom,
ktorého vypracovanie zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena.

v prospech Lilly Berry s.r.o. č.720, 966 52 Tekovská Breznica, ako budúci oprávnený
z vecného bremena
V zastúpení :

Ing. Július Krištof

za podmienok:
- s povinnosťou vypracovania a úhrady 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

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 1/4/2014/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

ZA
Ospr.
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2

ZDRŽA L SA

0

4. Návrh na VZN č. 01/2014 o vyhlásení pamätihodností obce Hodruša-Hámre

starosta – poslanom boli zaslané podklady a to Predbeţný návrh zoznamu významných
banských technických pamiatok nachádzajúcich sa v územných celkoch Hodruša-Hámre
( katastrálne územie Banská Hodruša., Dolné Hámre a Kopanice)

Uznesenie č.1/4/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia - vyhlásenie pamätihodností v obci HodrušaHámre
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5. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Dolné Hámre parcel č. EKN 826/2
Žiadatelia: p. Tašková, p. Slepáková, p. Tomka, Ing. Tomaškovič

Starosta – prečítal ţiadosť p. Tomku a susedov, ktorí majú záujem zriadiť, alebo obnoviť
cestu, aj keď na náklady tretích osôb, vedúcu k ich nehnuteľnostiam v k.ú. Dolné Hámre.
Pokiaľ majú ţiadatelia záujem, môţu poţiadať o odkúpenie pozemku, na ktorom sa nachádza
bývalá cesta od obce.

Hlasovanie:

Uznesenie č.1/5/2014/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Žiadateľom p. Vladimírovi Tomkovi a spol. úpravu prístupovej cesty v k.ú. Dolné Hámre.

HLASOVANIE ZA UZNES ENIE č. 1/5/2013/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

ZA
Ospr
7
Nepríto mn í

7

0

PROTI

ZDRŽA L SA

MUDr.
Vácval
Boris

Ospr
2
0

6.Rôzne

starosta – informoval:
- do 1. ročníka Základnej školy sa zapísalo 15 detí
- z Recyklačného fondu obec obdrţí finančné prostriedky na zakúpenie nádob na
separovaný odpad
7. Diskusia
Gajdošík Rudolf – opýtal sa či je perspektíva, ţe sa budú robiť práce na úprave potoka?
starosta – obec a SVP by mohla práce vykonávať, ale ÚPSVaR sprísnil podmienky pre osoby,
ktoré by tieto práce mohli robiť. To pozastavilo práce. Problém je aj to, ţe obec nemala osobu
spôsobilú, ktorá by dozerala na výkon a kvalitu práce. Obec na to nemá prostriedky.
Gajdošík Rudolf – pri zelovoci v DH bolo náhodou poškodené zábradlie, opýtal sa aký bude
ďalší postu?
starosta – páchateľ bol vyzvaný, aby to opravil, alebo to dá opraviť obec do 28.2.2014 a od
páchateľa sa bude škoda vymáhať.
Gajdošík Rudolf – opýtal sa, ako je to s predbeţným opatrením (v spore s Mestom Banská
Štiavnica o lesy)?
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starosta – je vydané predbeţné opatrenie – o zákaze s nakladaním s majetkom. Ťaţba
postupuje podľa ťaţobného plánu, čakáme na vytýčenie pojednávania.
Gajdošík Rudolf – opýtal sa v akom štádiu je nezisková organizácia Hodruša-Hámre ? Ţiada
pozvať p. Beneša na najbliţšie zasadnutie OZ.
Ing. Brestenská Katarína –
- informovala – ţe sa uskutočnila na Kopaniciach výstava fotografií, majú záujme
o zachovanie tradícií
- v rámci projekt „štiepkovač“ sú ušetrené peniaze , môţeme robiť projekty na zníţenie
energetickej náročnosti, potreba výmeny okien, dverí.
Bogdáň Jozef – upozornil na nános v potoku pri Potravinách u Brámera, je to potrebné
vyčistiť
Ing. Prcúch Ján – upozornil
– aby sa nezabudlo na jar vysypať cestu k cintorínu v Banskej Hodruši
- studnička pri Birnbaum , či sa ide nejako upravovať?
starosta – chceme tam umiestniť imitáciu pumpy, ale výpust bude na ventil
Opýtal sa v akom stave je dom po p. Zrebenom v Banskej Hodruši?
starosta – zámer je, ale nie sú finančné prostriedky, zasielali sme ţiadosť na projekt
Obnovme si svoj dom, ale na objekt Klopačka
V telocvični v Banskej Hodruši nesvieti veľa svietidiel
starosta – musíme reklamovať faktúru za odber elektrickej energie, máme veľký
nedoplatok
Rozpadáva sa múrik po Gajdošíkovcoch, ktorý vlastní Matej Lámer, ţiada vyzvať majiteľa
Ing. Kubala Vladimír HKO –
Opýtal sa- aká je situácia s občanmi, ktorí vyhoreli na Tergótni?
starosta – majú podmienku hľadať si ubytovanie, platiť budú za energie, vykonávajú
sa pravidelné kontroly
- v akom stave je územný plán obce?
starosta – je v štádiu zadania, poţiadali sme o dotáciu
Lesná Jana-opýtala sa –
- kto je majiteľom parku na námestí v Banskej Hodruši?
starosta – je to majetok Rudných baní, š.p. Banská Bystrica
- je vyčistený kopec od cintorína, ale čo keď padne auto v zime?
poslanci – je treba dať podnet
Nittmannová Anna – opýtala sa – ako je to s osvetlením?
starosta – odstavili sme kaţdé druhé svetlo, uvaţujeme o odstavení aj ďalších svetiel
a demontáţi, urobiť ich údrţbu, nátery
Remeň Júliusopýtal sa-aký stav je s bytmi v nových bytovkách, či sú všetky obsadené?
starosta – všetky byty sú obsadené
p. Veselá Marta – poţiadala o:
- odpíliť stĺpy na zastávke pri Benešovcoch
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opravu cesty k ich domu, či by sa nedala vyspraviť?
starosta – zvoláme pracovné stretnutie a prizveme aj p. Veselú
p. Fraňová - opýtala sa:
- pošta v Banskej Hodruši bola zrušená, ako sa vyuţívajú priestory?
starosta- Slovenská pošta nám platí nájom
- bude sa opravovať fasáda na dome č. 758?
starosta – spodnú časť vlastní obec, byty sú predané pôvodným nájomníkom. obec na
opravuje prispeje len svojim dielom
Starosta poďakoval prítomným za spoluprácu a účasť a ukončil 1. zasadnutie OZ.
-

Zapísal: Ing. Peter Gregor

Jozef Uram
starosta obce
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