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Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
Zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 7.12.2015 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 prítomných poslancov je
osem, obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
Overovatelia:
Prítomní poslanci:

Ing. Ološtiaková Ľubica, MBA

Ing. Sombathyová Alena

Ospravedlnený:
HKO :

Barboríková Katarína, Ing.
Brestenská Katarína, Ing.
Galeta Ján
Nittmannová Anna
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA
Prcúch Ján, Mgr.
Suchý Bruno, Ing.
Sombathyová Alena, Ing.
Gajdošík Rudolf
Ing. Kubala Vladimír - ospravedlnený

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Starosta predniesol návrh na overovateľov zápisnice – Ing. Ološtiaková Ľubica, MBA a Ing.
Sombathyová Alena
Hlasovanie:

Uznesenie č.6/1/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Overovateľov: Ing. Ľubica Ološtiaková MBA

Ing. Alena Sombathyová
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/1/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Počet poslancov

Celkom

9

ZDRŽALA
ZA
ZA
SA
Prítomní
8 Neprítomný

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

ZA

ZA

ospr

ZA

ZA

0

Ing.
Suchý
Bruno

ZA

ZDRŽAL SA

1
1

Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 01/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
4. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 02/2015 o miestnej dani za psa
5. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 03/2015 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva
6. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 04/2015 o miestnej dani za ubytovanie
7. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 05/2015 o miestnej dani za predajné automaty
8. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 06/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje
9. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 07/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh Rozpočtu obce Hodruša-Hámre na rok 2016
Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
11. Homeville, s.r.o. Bratislava
Žiadosť o odpredaj pozemkov pod garážami
Hámre č. E KN 816/1
12. Rudzan Vladimír Hodruša-Hámre

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú Dolné
Hámre C-KN 160/2

13. Lámer Matej, Ing. Hodruša-Hámre

Zámena pozemkov v k.ú. Banská Hodruša

14. Dr.Ing.Valovič Karol Zvolen

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Kopanice č. 372

15. Búryová Radka Hodruša-Hámre

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
d.č. 280 Kaderníctvo
Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú Dolné
Hámre pod bytovým domom č. 289

16.Stavebné bytové družstvo Žiar n.H.

17.Diskusia
18.Záver
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Brestenská Katarína, Ing – navrhla, aby sa bod č. 10 – návrh rozpočtu prejednával ako 1. bod
programu
Hlasovanie:

Uznesenie č.6/2/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Program 6. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/2/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
Počet poslancov
Hlasovanie

ZA

ZDRŽAL ZA
SA
Celkom
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

8

Neprítomný

1

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

Galeta Ján – nesúhlasí s natáčaním kamerou pánom Augustínom Marekom, aspoň sa mal zo
slušnosti opýtať
Suchý Bruno, Ing. – tiež nesúhlasí s natáčaním
Barboríková Katarína, Ing. – na verejnom zasadnutí OZ má právo natáčať
Starosta – pán Augustín Marek v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám má
právo natáčať priebeh zasadnutia, ak bude porušovať rokovací poriadok, bude „skákať do
reči“ dá ho vykázať, záleží na poslancoch
Nittmannová Anna – natáčanie jej nevadí, ale nevie na aké účely sa to bude používať, nechce
sa vidieť niekde v televízii
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Starosta- odovzdal slovo p. Škarbovej – vedúcej učtárne
Škarbová Dana - návrh rozpočtu bol navrhnutý podľa programového rozpočtu
Barboríková Katarína, Ing. - príjmová časť – je veľký rozdiel r. 2015 425.000,- €
r. 2016 je príjem zvýšený na 532.000,-€
Škarbová Dana – z ministerstva nám bo doručený list, vláda avizovala, že poskytne vyššie
podielové dane, je to predpoklad
Výdajová časťČlenstvo v združeniach – vychádza sa z počtu obyvateľov
Kontrolná činnosť – činnosť HKO
Činnosť OZ – navýšenie – nevie koľko bude zasadnutí
Právne služby- sú navýšené, niektoré veci nie sú tento rok dokončené, budú pokračovať
Vzdelávanie pracovníkov – navýšenie – dochádza k zmenám v metodikám programov, budú
školenia
Autodoprava – navýšenie – vozidlá sú staršie, budú potrebné opravy, údržba
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PRIŠIEL POSLANEC p. RUDOLF GAJDOŠÍK o 16,00 HOD. POČET PRÍTOMNÝCH
POSLANCOV JE 9.
Telekomunikácie – všetky pripojenia na internet, MŠ
Matričný úrad – časť v príjmovej časti – príjem z dotácií, časť z vlastných zdrojov
Stavebný úrad – je ťažké predpokladať výdavky, podľa množstva stavebných konaní
MR, knižnice – nepredpokladá sa nárast
Občianske obrady a spoločenské udalosti - navýšenie – za zásluhy, ozvučovanie, básne,
obrady, nedá sa predpokladať koľko bude obradov
Požiarna ochrana – žiadosť o opravu požiarnej zbrojnice, roky nebola opravovaná,
predpokladané náklady sú cca 8.500,- €, DHZ - dotáciu dostávajú, ale na iné účely
Požiadali o 450,-€ na štartovné, PHM a doprava a PHM na stroje – 1300,-€, výpomoc 400,-€
Spolu 3350,- €
Prcúch Ján Mgr. – opýtal sa, či tieto položky boli vlani niekde inde?
Škarbová Dana – DHZ začal aktívnejšie pracovať, je to ich návrh, požiadavka v roku 2015
mali schválené 2900,- €, tento rok je to vyššia požiadavka + 8500,- € na opravu budovy
požiarnej zbrojnice v časti Dolné Hámre
Nittmannová Anna – je to aj materiál a práca?
Starosta – žiadosť je na materiál, práce vykonajú sami, je v tom oprava strechy
a elektroinštalácie, možno bude aj výzva na opravu hasičských zbrojníc
Škarbová Dana – do dobrovoľnej hasičskej činnosti sa zapájajú aj deti, trénujú
Gajdošík Rudolf – robia niečo aj pre obec?
Starosta – bezplatne čistia studne, opravujú verejné zdroje vody, zábradlie, to čo je v ich
možnostiach
Brestenská Katarína, Ing. – požiadali aj kopanickí hasiči?
Škarbová Dana –nedali nám požiadavku, plán, preto majú rozpočet ako v minulom roku
(PHM a štartovné)
VO – predpokladané náklady sme mali v rozpočte 16000,- € skutočné náklady sú 15500,-€
ušetríme 500,-€
Odpad – zvoz a likvidácia – navýšenie – stúpa nám množstvo separovaného odpadu
Chceme zakúpiť 1100 l kontajnery – 2 ks, celkovo sa navýšila suma na prevádzku a údržbu
kukanádob
Starosta – zmenil sa zákon o odpade, Envipack bude hradiť všetky náklady na separovaný
odpad
Starosta – stavebný odpad už nebude možné likvidovať do množstva 3 m3 bezplatne, do
našich kontajnerov, každý stavebník si bude musieť platiť za odvoz a likvidáciu staveb.
odpadu
Nittmannová Anna – opýtala sa na zberný dvor?
Starosta – zberný dvor – uvažovali sme na pozemku pri bývalej ZŠ v Dolných Hámroch, alebo
na „Placi“, zatiaľ je vo VZN uvedený zberný dvor v Žarnovici
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA – opýtala sa, či neuvažujeme o zbere papiera formou výmeny
za spotrebný papierový materiál?
Starosta – budeme uzatvárať zmluvu s firmou s licenciou na zber papiera, skla, tetrapaky,
plasty a pneumatiky, tu je zmena, pripomienkovali to aj na ZMOS-e, pneumatiky sa nebudú
zberať, budú sa musieť odovzdávať akreditovaným firmám, ktoré ich budú vykupovať, alebo
zamieňať, nie je to šťastné riešenie
Gajdošík Rudolf – opýtal sa, čo nám chýba na vybudovanie zberného dvora?
Starosta – kontajnery, povolenia, týka sa to odpadu živočíšneho pôvodu
Brestenská Katarína, Ing. – máme zmluvu v rámci ktorej máme separovať

5

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 7.12.2015

Starosta – mqli by sme stiahnuť všetky kontajnery a dať do obce raz za štvrť roka, kontajnery
nám zapĺňajú občania z iných obcí, sústredíme kontajnery len na „Plac“, alebo ku škole č. 82
Nittmannová Anna – chceme zberný dvor a neuvažujeme o nákladoch
Starosta – prostriedky sú v položke dofinancovanie projektov
Prcúch Ján, Mgr. – museli by sme si urobiť analýzu, čo nám prinesie zrušenie
veľkokapacitných kontajnerov
Starosta – najväčší problém je, že sa neseparuje
Ološtiaková Ľubica, Ing., M BA- zberný dvor by bola úspora?
Starosta – z časti, systém je teraz taký, že separovaný zber hradíme sami, ale od marca máme
ponuku od niekoľkých firiem , ktoré by mali preplácať kompletne separovaný zber + zo zisku
zakúpiť ďalšie nádoby na separovaný zber. Zapojili sme sa do projektu a z Recyklačného
fondu sme získali dotáciu na nádoby na separovaný zber.
Prcúch Ján, Mgr. – separovanie odpadu je pre nás prínos
Starosta – na všetky zložky bude zmluvy s trojdodávateľom – MsPS Žarnovica, firma ktorá to
bude likvidovať a všetky náklady spojené s recykláciou bude hradiť Envipack, j e to v zmysle
nového zákona o odpadoch
Je to o tom aby sme boli uvedomelí, čím viac budeme separovať, tým menej bude
komunálneho odpadu, môžu sa znížiť poplatky za KO, preto je potrebné separovať! Ak
nebudeme, bude stúpať cena za KO, je potrebné ľudí presviedčať, musia mať aj podmienky.
Gajdošík Rudolf – navrhuje do rozpočtu vyčleniť prostriedky na zberný dvor. Ľudia nemajú
kde separovať jednotlivé zložky
Starosta – občania ešte nemajú informáciu, ale využívať môžu zberný dvor v Žarnovici
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – je potrebné začať s osvetou, navýšiť na to aj rozpočet,
informácie kde dať rôzne komodity
Gajdošík Rudolf – vstupné náklady na zriadenie zberného dvora budú určite vyššie , pokiaľ
budú veľkokapacitné kontajnery ľudia separovať nebudú
Sombathyová Alena, Ing. – rieši sa tento problém aj v Žarnovici, ako nakladať s biologicky
rozložiteľným odpadom, je potrebné sa stretnúť v januári 2016 a venovať tejto problematike
viac času
Škarbová Dana – navrhla presunúť 500,-€ na propagáciu separovania odpadu, zberného
dvora, presunúť z položky rekonštrukcia a modernizácia, alebo zo zimnej údržby?
Barboríková Katarína, Ing. – na údržbu ciest je vyčlenených 5000,-€ a je to málo
Starosta – je rezerva 20.000,-€ očakáva návrhy
Barboríková Katarína,Ing. – je potrebné stanoviť, ktorá cesta bude rekonštruovaná v roku
2016
Nittmannová Anna – navrhuje 10.000,-€ na cesty
Škarbová Dana – školská jedáleň zvýšila cenu, ktorú dlhé roky nechávali pod minimom, už
v priebehu rokyu došlo k zvýšeniu, tým k prekročeniu, za obedy deti platia podľa zákona za
potraviny, my za réžiu na 1. stupni sa stravujú všetky deti na 2. stupni cca 28 detí
Školský klub – príspevok z podielových daní, klub navštevuje cca 45 detí
MŠ – riaditeľka napísala žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov na 2 triedy, na ďalšie
2 triedy žiadajú ešte 12.000,-€
Starosta – MŠ môže byť zaradená do projektu TAKE AWAY – spolupráca
s marginalizovanými skupinami – mohlo by to byť hradené z tohto projektu, v roku 2016 sa
začína spolupráca v obci bude komunitný pracovník, ktorý bude spolupracovať s rómskym
obyvateľstvom – pomáhajú vybavovať lekárov, problémy s deťmi a podobne. Musíme mať
v MŠ 15% rómskych detí, všetky deti v predškolskom veku by mali navštevovať MŠ, aby získali
sociálne návyky.
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – navrhla vyčleniť financie aspoň na 1 triedu
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Brestenská Katarína, Ing. – použili sa prostriedky OZ z 2 % daní od rodičov investovali
6000,-€
Starosta – prostriedky OZ sú nie len od rodičov, ale aj od Slovenskej banskej, ktorá prispieva
2 % dani na MŠ aj ZŠ
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – navrhla hlasovať za sumu 6.000,- € na MŠ
Hlasovanie za vyčlenenie finančných prostriedkov na MŠ vo výške 6000,- €
ZA: jednohlasne
Škarbová Dana – riaditeľka MŠ žiada o navýšenie mzdových nákladov o 800,-€ príplatok pre
začínajúceho učiteľa, v zmysle zákona
Riaditeľka ZŠ žiadala o dotáciu – Nadáciu VÚB na vybudovanie vrhačského priestoru,
basketbalových košov, vybudovanie oddychovej zóny – lavičky + prístrešok – od Nadácie
žiada 1300,- € a žiada o pomoc pri dofinancovaní 1500,-€ - kapitola 84 ZŠ – údržba
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – rozpočet na projekt je 2800,-€ nevie sa či bude schválený
Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa na navýšenie miezd pedagogických pracovníkov
Škarbová Dana – z dôvodu valorizácie
Motošport – žiadajú o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – doložili správu o činnosti za rok
2015, reprezentujú obec, návrh je 1500,- € žiadajú 2500,-€
Prcúch Ján, Mgr. - navrhol rozhodnúť na konci diskusie o rozpočte
Škarbová Dana – floor ball - žiadajú na kúpu dresov 1500,-€, majú 13 členov a venujú sa aj
deťom
Galeta Ján – reprezentujú obec po strednom Slovensku
Škarbová Dana – hradia si všetko, len na dresy žiadajú, začínajú, aktívni sú 2. rok, na prvé
dresy sa skladali
Gajdošík Rudolf – športovanie treba podporiť, navrhol 2.000,-€
Hlasovanie za príspevok vo výške 1500,-€ na floor ball, na zakúpenie dresov
Za: 6
PROTI : 0
ZDRŽAL SA: Prcúch Ján Mgr., Brestenská Katarína, Ing., Barboríková Katarína, Ing.
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – opýtala sa na riešenie spornej faktúry za elektrinu
v telocvični pri bývalej Základnej škole v časti Banská Hodruša?
Starosta – my sme faktúru reklamovali, SSE sa zatiaľ nevyjadrila, nevedia si s tým dať rady,
na ich vedení mali chybné zariadenia
Prcúch Ján, Mgr. – žiada vyčleniť prostriedky na opravu zatekajúcej strechy v telocvični
v Banskej Hodruši, na výmenu osvetlenia – trubíc
Starosta – prostriedky sú, mal by byť projekt na zatepľovanie budov, revitalizáciu verejných
budov, lepšie sú LED - bodové osvetlenie, nie klasické, zrealizujeme na budúci rok
Hlasovanie za vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 2.000,- € na opravu strechy
a osvetlenia na telocvični pri bývalej ZŠ v časti Banská Hodruša
ZA: 8
PROTI : 0
ZDRŽAL SA: Suchý Bruno, Ing.
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Škarbová Dana – odmeny za dohody sú navýšené z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy
Kultúra - pre Jednotu dôchodcov Slovenska – navrhujeme 1500,-€
Požiadavky sú – JDS BH 652,-€ JDS DH – 1200,- a JDS Kopanice žiada 700,-€ t.j. spolu
2550,-€ pričom je 90 členov, niektoré aktivity robia spoločne, niektoré zvlášť, v našej obci je
jedna z najväčších a najaktívnejších organizácií v okrese
Sombathyová Alena, Ing. – navrhuje odsúhlasiť navýšenie podľa ich požiadaviek
Starosta – požiadal JDS Kopanice o doručenie rozpočtu na rok 2016 aby sa akcie
neprekrývali s ostatnými JDS, Akcie by si mali dohodnúť predsedovia, sme jedna obec.
Hlasovanie za príspevok vo výške 2550,- pre JDS Banská Hodruša, Dolné Hámre
a Kopanice
ZA: jednohlasne 8 poslancov /poslanec Ján Galeta opustil miestnosť/
Škarbová Dana – Ochrana životného prostredia- navýšenie – údržba kosačiek, obáva sa že to
bude málo, je to náradie, PHM traktor, ktorý ťahá vlečku a štiepkovač
Cintorínske služby – údržba domu smútku, chceme opraviť bránu na cintoríne v Dolných
Hámroch
Prcúch Ján, Mgr. – navrhuje aby bola dodržaná dôstojnosť nosičov na pohrebe, žiada
vyčleniť financie na jednotné oblečenie nosičov
Starosta – mohlo by to byť cca 50,-€ na osobu (letné, zimné topánky, čierne nohavice, košele,
vetrovky)
Na rokovanie sa vrátil poslanec Ján Galeta
Jedná sa 3 x 4 ľudí + 2 náhradníci – spolu 18 ľudí x 50,-€ = cca 1000,- €
Prcúch Ján, Mgr. – cintoríny v Banskej Hodruši – opýtal sa na oplotenie, či vieme
zrealizovať?
Starosta – predpokladné náklady sú cca 2000,-€
Nittmannová Anna – navrhla, aby bola oprava oplotenia cintorínov v Banskej Hodruši
naplánovaná v rozpočte na rok 2017
Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa, či je v rozpočte aj výmena dlažby v dome smútku na
Kopaniciach?
Starosta – dlažbu mali vymieňať dobrovoľní hasiči, ale sa to neuskutočnilo
Škarbová Dana – pietne miesta v obci – opravovali sme ich, položka sa nenavyšuje sa,
pomáhali aj členovia JDS
Verejné priestranstvá – navýšenie – mzdy verejnoprospešných pracovníkov
Starosta – využívame zdroje z programov ÚPSVaR, zamestnávame na plný úväzok
pracovníkov, mzdu 95 % hradí ÚPSVaR a obec 5%, využívame aj dobrovoľnícku službu,
pracujú aj uchádzači o zamestnanie na 32 hodín, dostávajú náradie, pracujú 1 deň v týždni
v Banskej Hodruši v utorok a v Dolných Hámroch v stredu, sú rozdelení do skupín
Škarbová Dana – verejné vodovody a studne – nárast na 6300,-€ navýšenie 600,-€ na
čerpadlá a údržbu studní a vodovodov
Nájomné byty – náklady predpokladané zo skutočností aké boli, nie sú tam náklady na
údržbu, nie je tu fond opráv, budú revízie kotlov
Brestenská Katarína, Ing. –poistenie majetku - navýšenie o 760,-€?
Škarbová Dana – menili sa poistky, prešli sme do inej poisťovne
Podpora bývania - splátky ŠFRB – nemenné
Podpora občanov v hmotnej núdzi - stravné poukážky
Sociálne pôžičky – v ťažkej životnej situácii – pohreby, nedá sa predpokladať

8

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 7.12.2015

Dotácie na žiakov – motivačný príspevok pre prvákov - na pomôcky v septembri sa vypláca
polovica a v júni druhá polovica
Starosta – opýtal sa p. riaditeľky ZŠ, či je príspevok naozaj motivačný?
Prcúchová Daniela, Mgr riaditeľka ZŠ –myslí si že áno a keď úspešne ukončili 1. ročník
využili to, je to motivačné
Nittmannová Anna – 2. polovicu dostanú v hotovosti?
Starosta – áno, ale navrhuje nakúpiť pomôcky pre 2. ročník
Prcúchová Daniela, Mgr. – bolo tak rozhodnuté
Starosta – aj s tou druhou polovicou by mala pracovať škola
Prcúch Ján, Mgr. – navrhol čiastku ponechať a formu navrhnúť neskôr
Škarbová Dana – Kluby dôchodcov – vyššie čerpanie – na energie
Opatrovanie – navýšenie o ďalšiu opatrovateľku
DD a DSS Societa – majú vlastný rozpočet predložili na VÚC, navýšenie miezd z dôvodu
valorizácie
Administratíva – nepredpokladajú sa náklady
Brestenská Katarína, Ing. – navýšenie na mzdy zamestnancov OcÚ?
Škarbová Dana – vychádza sa z tabuľkových platov
Starosta – valorizácia je daná
Sombathyová Alena, Ing. – valorizácia bola 2x, bolo navýšenie v priebehu roka, navyšujú sa
aj odvody, už je schválená novelizácia pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, musí vláda prijať
nariadenie, všetky organizácie čakajú na nariadenie, je tam stupnica
Škarbová Dana – v júli bola valorizácia 2%
Barboríková Katarína, Ing. – opýtala sa na kúpu pozemku – Mayer šachta 4200,-€
Starosta – na Mayer šachtu bola vypracovaná vizualizácia, mala byť prevedená na obec za
1,-€, odhad ceny je okolo 4000,-€, je to NKP, pozemok musíme kúpiť, majiteľom je
Ministerstvo hospodárstva SR, mohlo by to byť reálne, je to pre účely vybudovania skanzenu,
chceli nám delimitovať budovu bez pozemku , na cudzom pozemku je problém budovať, je
potrebných cca 4000,-€ aby sme mohli pokračovať v projekte spolu s Ing. Richardom Kaňom.
Barboríková Katarína, Ing. – opýtala sa na to, či je vyhradených 5000,- € na opravu
klopačky?
Starosta – na to bola rezerva, pokiaľ by vyšiel projekt – Obnovme si svoj dom, ale chceme
v inej sekcii, tak sa financie môžu prerozdeliť
Prcúch Ján, Mgr. – opýtal sa aké projekty máme pripravené z 20.000,-€?
Starosta – naše priority sú - vodovod, námestie v Banskej Hodruši, Mayer šachta,
rekonštrukcia Športového domu
Na poslednom zasadnutí OZ sa odhlasovali projekty na VÚC zásobník projektov RIUS,
nevenovali tomu väčšiu pozornosť pri schvaľovaní, tu sú naše priority, rieši to aj Pohronská
cesta, máme kostru čerpania, nie sú ešte výzvy, v roku 2016 nebudú spravené všetky projekty,
poslanci obdržia návrhy PHSR a Komunitného plánu
Prcúch Ján, Mgr. – už niekoľko rokov sme nedostali financie na údržbu NKP, musíme ich
zachovať, je potrebné vyčleniť financie, je potrebné stanoviť priority
Brestenská Katarína, Ing. – 5000,- € nie je až taká položka, zateká strecha
Škarbová Dana – navrhla presunúť prostriedky zo zimnej údržby ciest
Starosta – navrhol prostriedky na opravu požiarnej zbrojnice v Dolných Hámroch skresať na
polovicu
MŠ – budeme riešiť cez projekt TAKE AWAY
Ološtiaková Ľubica, Ing. ,MBA – navrhla pre floor ball len 1000,-€
Prcúch Ján, Mgr., Galeta Ján - zo zimnej údržby ciest presunúť 2000,-€
Starosta – vyčlenené na opravu strechy klopačky v Banskej Hodruši – 5000,-€
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Uznesenie č.6/3/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu obce Hodruša-Hámre na rok 2016

3. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 01/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli
4.Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 02/2015 o miestnej dani za psa
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli
5. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 03/2015 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli

6. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 04/2015 o miestnej dani za ubytovanie
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli

7. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 05/2015 o miestnej dani za predajné
automaty
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli

8. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 06/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona, sadzby sa nemenia, požiadal o námietky
Pripomienky neboli

9. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 07/2015 o miestnom poplatku
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
starosta – návrh je spracovaný v zmysle zákona č. 79/2015, požiadal o námietky

za

Barboríková Katarína, Ing. – navrhla zníženie sadzby v § 9 bod 4.a, o 50% pre občanov
b, o 50% pre občanov s trvalým pobytom mimo a v zastavenej časti obce
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starosta – vysvetlil, že zľavu majú osamelo žijúci občania nad 70 rokov automaticky v zmysle
VZN
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA – navrhla zvoz KO raz za mesiac + úľavu
starosta – zvoz zo 110 l kukanádob je 2x do mesiaca, aby mohla byť úľava pre tých, ktorí
separujú, musel by byť zavedený systém

Uznesenie č.6/4/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
návrhy
1. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 01/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
2. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 02/2015 o miestnej dani za psa
3. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 03/2015 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva
4. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 04/2015 o miestnej dani za ubytovanie
5. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 05/2015 o miestnej dani za predajné automaty
6. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 06/2015 o miestnej dani za nevýherné hracie
prístroje
7. Návrh VZN obce Hodruša-Hámre č. 07/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
10. Homeville, s.r.o.
Bratislava
Žiadosť o odpredaj pozemkov pod garážami
Hámre č. E KN 816/1

starosta – zámer odpredaja bol vyvesený od 13.11.2015 do 1.12.2015, prečítal zámer, jedná
sa o predaj 19 parciel pod 19 garážami v kú Dolné Hámre na novom sídlisku, bol schválený
zámer 29.10.2015 uzneseniami č. 5/8-26/2015/OZ
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/5/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/20 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Lukáš Mlynka, Hodruša-Hámre č. 245, do výlučného vlastníctva
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ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/20 je postavená
garáž, adresný bod č.1, ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/5/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/6/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/21 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Vladimír Ozank a manželka Nina, rod. Sámelová, Hodruša-Hámre č. 1226/4,
do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/21 je postavená
garáž, adresný bod č. 2, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/6/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0
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Uznesenie č. 6/7/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/22 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľka : Jarmila Víťazková, rod. Beinhoffnerová, Hodruša-Hámre č. 1225, do
výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/22 je postavená
garáž, adresný bod č. 3, ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1 .
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/7/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/8/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/23 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľka: Jarmila Víťazková, rod. Beinhoffnerová, Hodruša-Hámre č. 1225, do
výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/23 je postavená
garáž, adresný bod č. 4, ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
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s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/8/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/9/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/24 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Tomáš Lehocký, Hodruša-Hámre č. 290 , do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/24 je postavená
garáž, adresný bod č.5 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/9/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/10/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/25 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
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žiadateľ : Helena Repiská, Hodruša-Hámre č.1226 , do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/25 je postavená
garáž, adresný bod č.6 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/10/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/11/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/26 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Ján Mandalík, Hodruša-Hámre č. 277, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/26 je postavená
garáž, adresný bod č.7 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/11/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0
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Uznesenie č. 6/12/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/27 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Ján Mandalík, Hodruša-Hámre č. 277, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/27 je postavená
garáž, adresný bod č.8 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/12/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/13/2015/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, nehnuteľnosti vo vlastníctve obce HodrušaHámre, a to:
parcela C-KN č. 103/28 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, p r e d a j za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Lukáš Listofer a manželka Andrea, Ing. rod. Majsniarová, Hodruša-Hámre
č. 1225, do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/28 je postavená
garáž, adresný bod č. 9, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/13/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/14/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/29 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Lukáš Listofer a manželka Andrea, Ing. rod. Majsniarová, Hodruša-Hámre
č. 1225, do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/29 je postavená
garáž, adresný bod č. 10, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/14/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0
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Uznesenie č. 6/15/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/30 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Marian Nitško, Hodruša-Hámre č. 297, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/30 je postavená
garáž, adresný bod č.11 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/15/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/16/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/31 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Mgr. Adriana Zacharovská , Hodruša-Hámre č. 1224/9, do výlučného
vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/31 je postavená
garáž, adresný bod č.12 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/16/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/17/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/32 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Miroslav Žabenský, Hodruša-Hámre č. 289, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/32 je postavená
garáž, adresný bod č.13 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/17/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/18/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/33 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
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žiadateľ : Erika Plešková, Hodruša-Hámre č.1225 , do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/33 je postavená
garáž, adresný bod č.14 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/18/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/19/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/34 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Jozef Pipíška a manželka Júlia, rod. Štefančová, Hodruša-Hámre č. 277, do
bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/34 je postavená
garáž, adresný bod č. 15, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/19/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0
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Uznesenie č. 6/20/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/35 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Ján Ševčík a manželka Emília, rod. Zimanová, Hodruša-Hámre č. 1225/20,
do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/35 je postavená
garáž, adresný bod č. 16, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/20/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
0

ZDRŽAL SA

0

Uznesenie č. 6/21/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/36 zastavané plochy a nádvoria , výmera 22 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Miloš Kramár a manželka Ing. Zuzana, rod. Lichnerová, Hodruša-Hámre
č. 1225/11 , do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/36 je postavená
garáž, adresný bod č. 17, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia v bezpodielovom vlastníctve
manželov.
za podmienok

21

Obec Hodruša-Hámre

-

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 7.12.2015

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 UZNESENIE č. 6/21/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0

Uznesenie č. 6/22/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/37 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Milan Sýkora, Hodruša-Hámre č.1225 , do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/37 je postavená
garáž, adresný bod č.18 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/22/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ZA
0
0
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Uznesenie č. 6/23/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/38 zastavané plochy a nádvoria , výmera 23 m2 , v katastrálnom
území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Ivana Kleinová, Mgr. Hodruša-Hámre č.1225 , do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/38 je postavená
garáž, adresný bod č.19 ktorej vlastníkom je žiadateľ v podiele 1/1.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/23/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
0
0

11. Rudzan Vladimír Hodruša-Hámre Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú Dolné
Hámre C-KN 160/2

starosta – zámer predaja pozemku bol zverejnený a bez pripomienok, odsúhlasený bol
uznesením č. 5/31/2015 dňa 29.10.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/24/2015/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, p r e d a j nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre, a to:
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parcela registra C KN č. 160/2 výmera 7 m2 druh pozemku: ostatná plocha
v katastrálnom území Dolné Hámre v katastrálnom území Dolné Hámre, obec
Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ: Vladimír Rudzan, Hodruša-Hámre č. 850, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že parcela č. CKN 160/2 v k.ú. Dolné Hámre
je využívaná ako prístupová cesta k rodinnému domu, ktorého majiteľom je žiadateľ.
za podmienok
- 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 UZNESENIE č. 6/24/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

12. Lámer Matej, Ing. Hodruša-Hámre
Hodruša

ZA

Zámena

ZA
ZA
Neprítomní

ZA.
0

ZDRŽAL SA

pozemkov

v k.ú.

0

Banská

starosta – zámer zámeny pozemkov bol zverejnený a bez pripomienok, odsúhlasený bol
uznesením č. 5/36/2015 dňa 29.10.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/25/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z á m e n u nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre , v katastrálnom území Banská Hodruša za nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľa nachádzajúce sa v k.ú. Banská Hodruša takto:
vlastník Ing. Matej Lámer, Hodruša-Hámre
p.č. C-KN 973/2
p.č. C-KN 928/6
p.č. C-KN 1432/6
Spolu

o výmere 16 m2
o výmere 26 m2
o výmere 4 m2
46 m2

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
vodná plocha
za
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vlastník Obec Hodruša-Hámre
p.č. C-KN 977/2
p.č. C-KN 977/3
p.č. C-KN 977/4
Spolu

o výmere 26 m2
o výmere 16 m2
o výmere 4 m2
46 m2

záhrada
záhrada
záhrada

ž i a d a t e ľ Ing. Matej Lámer, Hodruša-Hámre 491
Odôvodnenie: žiadateľ nemôže pozemky v jeho vlastníctve využívať, nakoľko po nich vedie
obecný chodník a miestna komunikácia, pozemky ktoré sú vo vlastníctve obce,
obec nevyužíva.
Podmienka: - s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením zámennej zmluvy
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/25/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

Prítomní

ZA
ZA
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

13. Dr.Ing.Valovič Karol Zvolen

ZA

ZA

ZA
0

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Kopanice č. 372

starosta – zámer predaja pozemku bol zverejnený a bez pripomienok, odsúhlasený bol
uznesením č. 5/32/2015 dňa 29.10.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/26/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. e) 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa p r e d a j nehnuteľnosť vo vlastníctve obce HodrušaHámre , v katastrálnom území Kopanice parcela registra C- KN č. 372 výmera 274 m2
druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na LV č.1
ž i a d a t e ľ o m Dr. Ing. Karolovi Valovičovi a manž. Edite Valovičovej, Zvolen
Kúpna cena : 5 €/m2
Odôvodnenie: Parcela č. C-KN 372 v k.ú. Kopanice hraničí s pozemkom č. C-KN 371/2,
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ktorého majiteľmi sú žiadatelia a tvorí prirodzený celok až po cestu, o tento pozemok sa
starajú 30 rokov.
Podmienka: zriadenie vecného bremena na uvedenej parcele, a to právo prechodu k okolitým
pozemkom
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/26/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA

Počet poslancov

Celkom

9

ZDRŽALA
ZA
ZA
SA
Prítomní
9 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

8

PROTI

ZA

ZA

ZA

15. Búryová Radka Hodruša-Hámre

ZA

ZA

0

ZA

ZDRŽAL SA

0
1

Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
d.č. 280 Kaderníctvo

starosta – zámer prenájmu pozemku bol zverejnený a bez pripomienok, odsúhlasený bol
uznesením č. 5/41/2015 dňa 29.10.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/27/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
na základe žiadosti Radky Búryovej, Hodruša-Hámre, p r e n á j o m nebytového
priestoru vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - prípad hodný osobitného zreteľa, a to:
nebytového priestoru vo vlastníctve obce „kaderníctvo“ v dome č. 280, nachádzajúceho sa
v k.ú. Dolné Hámre obec Hodruša-Hámre
žiadateľke: Búryová Radka, Hodruša-Hámre č. 280
z dôvodu zachovania druhu poskytovaných služieb – kaderníctvo.
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/27/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

Prítomní

9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

16.Stavebné bytové družstvo Žiar n.H.

ZA

ZA

ZA
ZA
Neprítomní

ZA
0

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú Dolné
Hámre pod bytovým domom č. 289

starosta – zámer predaja pozemku bol zverejnený a bez pripomienok, odsúhlasený bol
uznesením č. 5/43/2015 dňa 29.10.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č. 6/28/2015/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, p r e d a j predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obec Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 843 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 317 m2, v katastrálnom
území Dolné Hámre , obec Hodruša-Hámre,
za kúpnu cenu 0,16 € / m2 vlastníkovi bytu
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že žiadatelia sú majiteľmi bytov v bytovom
dome č. 289 a kupujú si podiel z pozemku parcela č. C-KN 843, na ktorom je bytový
dom č.289 postavený.
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Žiadatelia:
Pozemok pod
bytovkou č.289
Parc. č C-KN 843
v kú Dolné Hámre
Byt
p.č. Meno

Výmera
318 m2

1. Juraj Závadský
Jozef Závadský
2. Ivan Baláž
Zuzana Balážová
3. Dušan Mlynka
Miroslava Mlynková
4. František Zmoray

4480/90729

15,70

0,16

Suma
celkom
€
2,51

5979/90729

20,96

0,16

3,35

6924/90729

24,27

0,16

3,88

5863/90729

20,55

0,16

3,28

5. Iveta Mravíková
Miroslav Žabenský
6. Štefan Romanec
Mária Romancová
7. Zlatica Stupková

7015/90729

24,59

0,16

3,93

7031/90729

24,63

0,16

3,94

7058/90729

24,74

0,16

3,96

8. Jozef Škvarka

5972/90729

20,93

0,16

3,35

9. Ján Komora
Anna Komorová
10. Vladimír Pleško

6976/90729

24,45

0,16

3,91

6798/90729

23,83

0,16

3,81

11. Miroslav Zeleňák

6996/90729

24,52

0,16

3,92

12. Helena Chovancová

5863/90729

20,55

0,16

3,29

13. Ing. Jozef Šály
Ing. Mária Šályová
14. Milena Lepeňová

6798/90729

23,83

0,16

3,81

6976/90729

24,45

0,16

3,74

Podiel

suma
Podiel v m2 €/m2

SPOLU

318,00

50,85

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 6/28/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
ZA
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
9

Hlasovanie

ZA

9

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
9
0
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17.Diskusia

Brestenská Katarína, Ing. – opýtala sa kedy bude opravená lampa pri p. Solčíkovej?
starosta – verejné osvetlenie nemá osvetľovať dvory, máme pokazené auto s plošinou, musíme
objednávať zo Žarnovice
Suchý Bruno, Ing. – navrhol zobrať auto s plošinou na leasing
starosta – muselo by si na seba zarábať, nie len pre naše účely, museli by sme s ním podnikať,
lacnejšie je prenajať
Brestenská Katarína, Ing. – upozornila, že cesta na Kopanice je znečistená, žiada vyzvať
cestárov
starosta – podali sme sťažnosť na Obvodný lesný úrad Žiar nad Hronom
Sombathyová Alena, Ing. – cesta pri úpravni je opravená, ale obáva sa, že sa to vymyje
starosta – cestu opravovala obec, pred 9 mesiacmi opravovala cestu Slovenská banská, s.r.o,
ale opäť bola zničená
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA – žiada vyčleniť finančné prostriedky na búranie budovy
Besupo
starosta – bolo vydané búracie povolenie, čaká sa na právoplatnosť, na budúcom zasadnutí
OZ sa môže schvaľovať zmena rozpočtu, cca 800 – 1000,- €
Nittmannová Anna – opýtala sa, kto robí poriadok zo Žarnovice smerom k nám?
starosta – robia to naši aktivační pracovníci
Repiský Štefan – prepadla sa cesta pri dome smútku v časti Dolné Hámre, autá jazdia rýchlo,
žiada riešenie, obmedziť rýchlosť. Nie je doriešený systém, obáva sa záplav z Hája, kanál je
zanesený, ak by mali vyvýšiť nové domy
starosta – nie je to evidované ako jarok. Miestna komunikácia „Štreka“ sú nej 3 potrubia,
výtlačné a 1 na Muráň, nemôžeme robiť cestu, pokiaľ nebude vymenené potrubie.
S vyvýšením plánovanej výstavby rodinných domov nebudeme súhlasiť, susedia sa budú
vyjadrovať v stavebnom konaní
Märtz Vojtech – opýtal sa na cestu v Špicipjargu, ktorá je odtrhnutá?
starosta – nie sú financie na opravu, nesúhlasíme aby sa ťažilo drevo, cesta nie je spôsobilá
na prepravu dreva kamiónmi, je podmytá
Märtz Vojtech – cesta je vymytá 6 rokov
starosta – p. Žilínek si vybudoval hrádzu, ktorú voda prerazila a vymyla cestu, je priechodná
osobnými automobilmi
Prcúch Ján, Mgr. – treba hľadať spôsob, ako ju opraviť a dať značku zákaz vjazdu nad 3,5 t
Benčová – chce objasniť – v roku 1986 obec, ako stredisková obec vyvlastnila pozemky na
stavbu rodinných domov, bývalí majitelia požiadali o vrátenie v 90.-tych rokoch, ale nebolo to
možné, v roku 1993 Obecná rada schválila, že časť pozemkov bude vrátená. V roku 2015 OZ
rozhodlo, že sa pozemky predajú, má doklad, že to bude vrátené, pozemky užívajú celé roky,
ako to bolo vyvlastnené, majú tam altánok, oni nechceli predávať pozemky, ale boli donútení
predať za cenu 6 Kčs/m2.
Obecná rada 11.11.1993 – užívať pozemky na horných lúkach v smere od záhradiek môžu
naďalej, budú vrátené za cenu 6,- Kčs/m2 ostatné budú prenajaté za 1,- Kčs/m2.
starosta – pozemky boli riadne odkúpené od majiteľa, nie vyvlastnené
Repiský Štefan – bolo im povedané v tom čase, že buď to predajú, alebo im to bude
vyvlastnené
starosta – mali žiadať pri reštitúcii, dozvedel sa to až neskôr
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Benčová – bola sa v piatok po zasadnutí OZ za starostom informovať
starosta – povedala, že zámer nebol vyvesený, a že nebol zverejnený na internete, ale zámer
predaj pozemkov bol vyvesený aj zverejnený na stránke, a pozemky boli vykúpené
Brestenská Katarína, Ing. – zrušila by svoja rozhodnutie v majetkovej komisii, lebo nevedela
Repiský Štefan – navrhuje osvetu k triedeniu dopadu a žiada kontajner ku cintorínu v DH
Rupcová Eva, Mgr. – upozornila, že nie je označenie priestoru, ktorý sníma kamera, navrhla
donatierať plot pri MŠ, neuskutočnila sa dražba na nebytový priestor v dome služieb, aby
bol prínos z majetku obce
Starosta – na tento priestor bol opäť záujem len ako krčma
p. Holka – vedľa obchodného domu je súkromný pozemok aj plot MŠ je na súkromnom
pozemku
p. Uramová – žiada do knižnice v časti D. Hámre 3 vykurovacie telesá a gumu na mostík, aby
sa nešmýkalo
Augustín Marek – opýtal sa na jeho podnet na zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ,
upozornil na pojednávanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
Suchý Bruno, Ing. a Galeta Ján – je potrebné postupovať v zmysle zákona
Augustín Marek – je diskriminovaný, chce aby sa dodržiavali zákony
Starosta – odpovedali sme v zmysle zákona, dal to na Krajský súd, sú tam veci, ktoré citoval
bývalý Krajský stavebný úrad, dostal to?
Augustín Marek – áno, nie je tam spomenutý správny poriadok
Starosta – čítal tam vyjadrenie p. Grandtnerovej, návrh na zvolanie mimoriadneho
zasadnutia OZ dal preskúmať právnikom a do ukončenia sporu sa nebude vyjadrovať
Uramová Mária – opýtala sa, či pri kontrole NKÚ bolo zistené porušenie zákona?
Barboríková Katarína, Ing. – bolo porušených 12 zákonov
Starosta – prečítala len nadpisy, a prezentovala to ako najhoršie porušenie zákona
Sombathyová Alena, Ing. – všetky výsledky kontrol NKÚ sú na stránke NKÚ zverejnené
Starosta – zaslali sme nápravné opatrenia na NKÚ, bola to celoplošná kontrola, mali sme
jednu z najmenších chýb
Sombathyová Alena, Ing. – prečítala si protokoly, tie nedostatky v porovnaní s okolitými
obcami, mali oveľa závažnejšie nedostatky, u nás to nie je také závažné, nebola sankcia, ktorá
býva pri závažnom porušení zákonov
Fraňová Mária - upozornila na most „Prachovňa“ je v zlom stave, zodvihnutý, písala už aj
na štátne lesy, do Banskej Štiavnice, je to z titulu ťažby
Starosta – ešte sa nám nevyjadrili, ťažbou je narušovaná statika mosta, dali sme vypracovať
statický posudok, čakáme na vyjadrenie statika , potom bude riešené s dopravným inžinierom
dopravné značenie
Cimra Anton – rozpočet nie je programový, je to všeobecný popis, zberný dvor – musí byť
projekt, stavebné povolenie, stanoviská, nie v obytnej zóne, treba donútiť na dofinancovanie
mosta
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – opýtala sa na cestu, či bude opravená
Starosta – v 1. polovici r. 2016 by mali SVaPS opravovať vodovodné potrubie, chcel by to
opraviť v roku 2016 z fondov
Fraňová Mária – navrhla, aby opravu ciest spolufinancovali aj lesy a Mestské lesy Banská
Štiavnica
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Starosta – cesty nie sú majetkovo vysporiadané, obec nemôže vlastniť všetky
komunikácie, to sú aj tie, čo patria Mestským lesom Banská Štiavnica
Cimra Anton – tak ich donúťme na spolufinancovanie
Starosta informoval, že nasledujúce, 7.
v zasadačke OcÚ

miestne

zasadnutie OZ bude v termíne 14.12.2016

Uznesenie č. 6/29/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Termín konania 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015 o 15,30 h.
v zasadačke OcÚ.

Starosta poďakoval prítomným za účasť na 6. zasadnutí OZ, zasadnutie ukončil
o 20,00 hod.
Zapísala: Ľubomíra Dirnbachová

Overovatelia:
Ing. Ološtiaková Ľubica MBA

Ing. Alena Sombathyová

Ing. Peter Gregor
prednosta OcÚ

Jozef Uram
starosta obce
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