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Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
Z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 29.10.2015 v zasadačke Športového domu 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. Bruno Suchý

Gajdošík Rudolf

Ospravedlnená:
HKO :

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

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Hlasovanie.

Uznesenie č.5/1/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Overovateľov:
Rudolf Gajdošík

Ing. Bruno Suchý

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/1/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

Počet poslancov

Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ing.
Suchý
Bruno
ZDRŽAL
SA
1
1

2
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Návrh programu rokovania:
1.

Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ

2.

Kontrola plnenia uznesenia

3.

Výzva na odstránenie protiprávneho stavu- vyjadrenie právnych
zástupcov zúčastnených strán (Eva Rupcová a Ing. Kristián Straka)

4.

Informácia o súdnom procese Mesto Banská Štiavnica Lesy SR – Obec
Hodruša-Hámre – požiadavka súdu o vypracovanie geometrického plánu
dotknutého územia

5.

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených
s podporou štátu

6.

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2010 Rokovací poriadok obce Hodruša-Hámre

7.

Dodatok č. 1 k VZN č.2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a o platení úhrad za poskytované služby v DD a DSS SOCIETA
Hodruša-Hámre

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
8. Homeville, s.r.o.
Bratislava
garážami

Žiadosť

o odpredaj

9. Bogdán Ján st.
Hodruša-Hámre
Žiadosť
pozemku v kú Dolné Hámre č. E KN 816/1
10. Bogdán Ján ml. Hodruša-Hámre
v kú Kopanice č. E-KN 542/1

pozemkov

o odkúpenie

pod
časti

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku

11. Suchá Iveta Hodruša-Hámre
pozemku v kú Dolné Hámre č. 188/1

Žiadosť

12. Repiský Ivan Bratislava
v kú Banská Hodruša č. 663

Žiadosť o odkúpenie pozemku

13. Rudzan Vladimír Hodruša-Hámre
Dolné Hámre C-KN 160/2

o odkúpenie

Žiadosť o odkúpenie

14. Dr.Ing.Valovič Karol Zvolen
v kú Kopanice č. 372

časti

pozemku v kú

Žiadosť o odkúpenie

pozemku

15. Slovenská banská s.r.o. Hodruša-Hámre Žiadosť o odkúpenie pozemkov
v kú Dolné Hámre
16. Halvašová Antónia Hodruša-Hámre
v kú Banská Hodruša č. 949/1

Žiadosť o odkúpenie pozemku

17. Mojžišová Katarína, Hodruša-Hámre
v kú Banská Hodruša E-KN č. 4625/1

Žiadosť o odkúpenie pozemku
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18. Ing. Lámer Matej
v kú Banská Hodruša

Žiadosť

o zámenu

pozemkov

19. Ing. Slezák Peter
cesty v kú Banská Hodruša

Žiadosť o zriadenie prístupovej

20. Cvanga Peter Žarnovica
Žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemku v kú Kopanice p.č. 771/1
21. Čížová Erika Žiar nad Hronom
Žiadosť
bremena na pozemku v kú Kopanice p.č. 552/5
22. Ciblík Karol Hodruša-Hámre
Banská Hodruša č. 1430/3

o zriadenie

vecného

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú

23. Mojžiš Ondrej Hodruša-Hámre
v kú Banská Hodruša č. EKN 4625/1
24. Bernáth Anton Hodruša-Hámre
v kú Banská Hodruša č. 706/1

Žiadosť o odkúpenie pozemku

Žiadosť o odkúpenie časti

pozemku

25. Bernáth Miroslav Hodruša-Hámre Žiadosť o odkúpenie časti
v kú Banská Hodruša č. 706/1

pozemku

26. Búryová Radka Hodruša-Hámre
priestoru d.č. 280 Kaderníctvo

Žiadosť

27. Šarkoziová Terézia Hodruša-Hámre
v kú Dolné Hámre

o prenájom

nebytového

Žiadosť o prenájom

pozemku

28. Stavebné bytové družstvo Žiar n.H. Žiadosť o odkúpenie
Dolné Hámre pod bytovým domom č. 286

pozemku v kú

29. Stavebné bytové družstvo Žiar n.H. Žiadosť o odkúpenie
Dolné Hámre pod bytovým domom č. 289

pozemku v kú

30. Rôzne

A, Pohronská cesta OZ

B, Region GRON
C, Environmentálny fond Bratislava
D, NKÚ Banská Bystrica
E, Základná škola Hodruša-Hámre
31. Diskusia
32. Záver

Informácia
o
pripravovanej
,,Stratégii
miestneho rozvoja CLLD- LEADER, vedeného
komunitou na roky 2015 – 2020”
Žiadosť o vyjadrenie k prestupu do OOCR
REGION GRON
Informácia o vykonanej kontrole
Informácia o vykonanej kontrole
Informácia o zvolení riaditeľa školy
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Hlasovanie:

Uznesenie č.5/2/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje program 5. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/1/2015/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
9

Hlasovanie

ZA

8

ZA
Prítomní

ZA
Ospr.
8 Neprítomný

ZA
1

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Starosta predstavil právnych zástupcov obce Hodruša-Hámre JUDr. Kľučiarovú a JUDr.
Piliara a právneho zástupcu p. Rupcovej a Ing. Straku, JUDr. Ogurčáka, ktorému odovzdal
slovo.
JUDr. Ogurčák – vysvetlil problematiku – jedná sa o pozemok nachádzajúci sa v k.ú Dolné
Hámre parc. C-KN 594 zapísaný na LV 847, ktorý je vo vlastníctve p. Rupcovej a Ing. Straku,
na pozemku sú stavby bývalá dielňa BESUPO č. 248 vo vlastníctve obce a zastávka SAD.
Dielňa je zapísaná na LV č. 1, bez zmluvy obec využíva uvedenú parcelu, ktorá je oplotená,
majitelia parcely ju nemôžu využívať. Zastávka je na ich pozemku dlhodobo, obec ju
neeviduje ako svoju stavbu, preto p. Rupcová a Ing. Straka žiadajú o jej odstránenie, alebo ak
obec trvá na zastávke, nech platí nájom, alebo nech ju premiestni na pozemok vo vlastníctve
obce, dochádza k poškodeniu oplotenia zastávky, znečisťovaniu, optimálny stav by bol
premiestniť zastávku. Uskutočnilo sa stretnutie v Bratislave, kde bol návrh premiestniť
zastávku po vyjadrení sa dopravného inžiniera k jej umiestneniu, ale žiadajú o vyplatenie
nájomného za 3 roky späť, ide o protiprávny stav, nemôžu to užívať a nemajú za to náhradu.
starosta – na stretnutí bolo dohodnuté, že bude oslovený nezávislý znalec
JUDr. Ogurčák – požadovaná suma 32.022,-€ zo strany navrhovateľa p. Rupcovej a Ing.
Straku nie je pre obec akceptovateľná a opačne, preto bola dohoda dať vypracovať znalecký
posudok, znalkyňa stanovila cenu za 1 m2 na 0,772 €.
Stavbu, bývala dielňa č. 248 žiadajú odstrániť, nakoľko je budova poškodená po požiari,
ohrozuje okolie, trvajú na tom, aby zhorenisko bolo odstránené na náklady obce.
starosta – na stretnutí, ktorého sa zúčastnili Mgr. Rupcová Eva, Ing. Straka Kristián a JUDr.
Ogurčák, Mgr. Rupcová uviedla, že by bolo možné premiestniť zastávku na roh záhrady pri
dome rod. Betákovej, ale dopravný inžinier s tým nesúhlasí, nakoľko je tam zákruta , nie je
výhľad, navrhol umiestniť zastávku pri bráne p. Rupcovej a Ing. Straku, je to dobré miesto,
výhľad, ale je to časť parcely registra E, vo vlastníctve p. Rupcovej a Ing. Straku. Zastávka
môže byť aj na ceste bez prestrešenia, ale to nie je dobré riešenie, je to najfrekventovanejšia
zastávka v obci.
1, záleží na p. Rupcovej a Ing. Strakovi
2, opýtal sa, či akceptujú cenu podľa znaleckého posudku?
JUDr. Ogurčák – cena je nízka, chcú iného znalca, kontrolný znalecký posudok výška nájmu
na 1 rok
Stavbu žiadajú odstrániť na náklady obce.
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Zastávku – teraz sa dozvedeli o návrhu umiestniť na parcelu registra E, na zastávku SAD
stačí len označník, tak môže byť premiestnená, nemôže byť v protismere obojstranná?
starosta - nie
JUDR. Ogurčák – nepozná pomery v obci, nevie či je možné zastávku posunúť , pokiaľ je
označník pri vstupnej bráne musia sa dohodnúť, ak nebudú lavice, tak nebude odpad
Barboríková Katarína Ing. – navrhla dať termín odstránenia stavby dielní Besupo, aby sme sa
vyhli súdnemu sporu
starosta – vykonal prieskum, cena nie je až taká veľká, a odstránenie by bolo možné vykonať
za 5-6 dní. Bolo to oddialené, nakoľko dopravný inžinier bol mimo SR niekoľko mesiacov,
preto sa riešenie oddialilo, súhlasí s JUDr. Ogurčákom, stavbu je potrebné odstrániť navrhol
obec podá žiadosť na stavebný úrad, po vydaní právoplatného búracieho povolenia začnú
práce do 5 dní.
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – opýtala sa, kto postavil budovu?
starosta – postavil ju ZVAZARM, a z časti starý otec a otec p. Ing. Straku, ZVAZARM tvrdil,
že budovu kúpil od p. Straku, patril pod Prahu, ZVAZARM Bratislava to delimitoval v 60.
tých rokoch
Ing. Straka – poďakoval za slovo a doplnil:
ZVAZARM
protiprávny stav trvá desiatky rokov, v 80-tych rokoch sa súdil, aby to obec vrátila
v reštitúcii, obec sa odvolala a krajský súd rozhodol, že sa nejedná o reštitúciu, lebo obec
nemá žiaden právny doklad, pozemok je v užívaní obcou viac ako 50 rokov, existuje
fotografia, že to staval jeho otec, neskôr obec dala súpisné číslo a budova sa stala majetkom
obce, na súde sa to prejednalo, ZVAZARM Žiar nad Hronom delimitoval budovu obci. Súd
konštatoval, že vlastníkom nehnuteľnosti mohol byť len ústredný výbor ZVAZARM-u, obec
jeho otcovi poslala zloženku „nejaké“ peniaze, on ich vrátil, jeho otec bol čestný človek .
Uvítal stretnutie so starostom v Bratislave, bol presvedčený, čo sa týka zastávky SAD, že ju
treba presunúť, radšej dohodou, prestať už so súdmi, uvítal by keby sa stavba odstránila,
zabudnime koho stavba bola, nechajme to tak, jedná sa o pozemok, chce to riešiť tak, že sa
dohodneme nemá v obci trvalý pobyt, bol by rád keby sa to vyriešilo, žiada písomné
stanovisko dopravného inžiniera. Bol znalec, vie ako sa robia, účelové znalecké posudky,
nemôže tam ponúkať riešenia, preto spochybňuje posudok, znalec nemá čo navrhovať,
stretnutie považoval za užitočné, akceptoval znalca, ale ak sa znalec zaoberá niečím iným, tak
to na súde zmetú zo stola, verí že sa to uzavrie do konca roka, očakával návrh nie len výzvu.
Poďakoval za slovo.
Galeta Ján – neuvažuje sa o odkúpení?
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – výzva je z apríla 2015, bola aj ďalšia, skôr?
JUDr. Ogurčák – bola asi pred 6 rokmi, nebolo to vyriešené
starosta – hľadali sme relevantné dokumenty
JUDr. Ogurčák – nebola uplatnená žiadna suma, len sa mal riešiť stav
Brestenská Katarína, Ing. – kto je za to zodpovedný?
starosta – on a JUDr. Ogurčák
Barboríková Katarína, Ing. – ak je možné, najprv odstráňme stavbu do konca novembra,
dohodou sa dohodne ohľadne zastávky
Gajdošík Rudolf – protiprávny stav sme mohli riešiť skôr
Suchý Bruno, Ing. – odstránenie stavby do konca novembra nevidí reálne, pozemky sa
predávajú za 3-5,- €/m2 cena 0,77 € za rok prenájmu je primeraná
JUDr. Ogurčák – navrhol prijať uznesenie dokedy bude stavba odstránená, termín
a zodpovednú osobu, je potrebné vydať búracie povolenie, aby mali klienti istotu, že stavba
bude odstránená, potom kontrolny posudok na určenie ceny za m2 na rok prenájmu
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Nittmannová Anna – navrhla, aby bola stavby odstránená do 30.11.2015 a aby mala zastávka
3 plné steny, aby sa nehádzali odpadky za plot, a aby zostala na ich pozemku na parcele
registra E, za akú cenu nájom.
Mgr. Rupcová - oplotenie to nerieši, na zastávke sa stretáva mládež, bráni jej vo využívaní
parciel, má podnikateľský zámer. zastávka na parcele reg. E nie je dobré riešenie, mal by
problém p. Buška a susedia, jej by to nevadilo. Nechce znepríjemňovať život, sú tam zakopané
plechové nádrže, nechce si dať robiť environmentálny posudok, to už nebude žiadať, chce
odstrániť to čo je pod zemou
starosta – miesto, ktoré vyznačil nezabráni vstupu nikomu
starosta - navrhol odstránenie stavby do 15 dní od právoplatnosti búracieho povolenia,
žiadosť o búracie povolenie podať 2.11.2015
Hlasovanie:

Uznesenie č.5/3/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Ukladá
1, Podať žiadosť o búracie povolenie na objekt „dielní Besupo“ č. d. 248
Termín: 2.11.2015
2, Objekt odstrániť do 15dní od nadobudnutia právoplatnosti búracieho povolenia
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/3/2015/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr

Počet poslancov

Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ing.
Suchý
Bruno
ZDRŽAL
SA
1
1

starosta – zastávka SAD sa bude riešiť po vypracovaní znaleckého posudku , dopravný
inžinier sa vyjadrí písomne až po predložení situačného návrhu budeme robiť projekty na 4
miesta, navrhol stretnutie v teréne aj s p. Rupcovou
4. Informácia o súdnom procese Mesto Banská Štiavnica Lesy SR – Obec HodrušaHámre – požiadavka súdu o vypracovanie geometrického plánu dotknutého územia

JUDr. Piliar – právny zástupca obce – súdny spor je známy počas konania sa naskytla
otázka, v záujme spresnenia identifikácie parciel zabezpečiť geometrický plán, vyšší súd by
mohol napadnúť, že nie sú hranice
sú tu parcely registra E a C- väčšinou sú to parcely registra E, nie je to presne ohraničená
časť, nie je presne definovaná hranica na katastrálnej mape, v súčasnosti je identifikácia
parciel v súlade, pre zrýchlenie – súd navrhuje aj protistrany vypracovať GP, my sme
požiadali kataster nehnuteľností o stanovisko, či je to potrebné. Kataster nehnuteľností sa
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vyjadril, že nie je dôvod aby sa robil GP, ale Okresný súd Žiar nad Hronom to stále žiada, aj
odporca v I. a II. rade, a k na to pristúpime, môže to byť výhoda, ale nemusí to mať taký efekt
ale cena je cca 20.000,-€, ak by sa mal GP vypracovávať, trvalo by to 2-3 roky, súd až do
vypracovania GP bude odročený, je možné aby súd zaviazal aj všetkých odporcov, tak by
obec znášala 50% nákladov a odporcovia 50% nákladov. Už na pojednávaní – ak dáme
takýto návrh Mesto B. Štiavnica a Lesy SR sa odvolajú. Je to taká situácia, musí OZ
rozhodnúť , či vôbec budeme GP dávať vypracovať, či budeme žiadať pomernú úhradu zo
strany odporcov, a kde obec nájde prostriedky. Pokladá to za obštrukciu, oddialenie
rozhodnutia. Obec je navrhovateľom , my sme žalovali Lesy, my musíme niesť dôkazné
bremeno. Žiadali sme správu katastra, či nedošlo k zmene na parcelách po ROEP, počas
rozhodovania súdu dochádza k chybám, predmet konania sa časom mení, v podstate je to
stále ten istý kus zeme. Právna podstata je daná. Podarilo sa docieliť predbežné opatrenie na
zákaz nakladania s majetkom /scudzenie, predaj, vecné bremená/ , ale majú právo ťažiť
drevo a poľovať.
Brestenská Katarína, Ing. – upozornila na to, že sa drevo stále ťaží
JUDr. Piliar – my sme opierali predbežné opatrenie o to, že sa ťažba bude vykonávať len na
nejakom území, okresný súd posúdil, že dodržiavajú lesný hospodársky plán, nie je to
protiprávne konanie, LHP majú k dispozícii pracujú s ním
starosta – pokladá to za obštrukciu, v kú. Banská Hodruša prebehol ROEP, GP to neurýchli
skôr spomalí, dodnes stačila identifikácia parciel, preto nerozumie prečo žiada sudca GP
Lesný hospodársky plán, jeho dodržiavanie kontroluje Obvodný lesný úrad, podali sme
niekoľko podnetov, bola vykonaná kontrola z Ministerstva životného prostredia, zistili
neoprávnený výrub niekoľkých stromov, dostali pokutu.
Hlasovanie:

Uznesenie č.5/4/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Neschvaľuje
vypracovanie geometrického plánu a financovanie geometrického plánu pozemkov,
ktoré sú predmetom súdneho sporu medzi obcou Hodruša- Hámre a odporcom Mesto
Banská Štiavnica a Lesy SR .
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/4/2015/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
ZDRŽALA ZDRŽALA
SA
SA
Počet poslancov
Hlasovanie

Celkom

9

ZDRŽALA PROTI
Ospr
SA
Prítomní
8 Neprítomný

ZA

0

PROTI

PROTI

PROTI

PROTI

5

ZDRŽAL SA

PROTI
1
3
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5.Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou
štátu

starosta – na základe pripomienky NKÚ počas vykonanej kontroly je potrebné upraviť
podmienku trvalého pobytu.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/5/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/5/2015/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
ZDRŽALA
SA
Počet poslancov

ZA
Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

1

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

OSPR

ZA

6. Dodatok č. 1 k VZN č.2/2010 Rokovací poriadok obce Hodruša-Hámre
starosta – na základe návrhu poslankyne Ing. Ološtiakovej bol vypracovaný návrh dodatku,
§ 6 vyradiť.
Hlasovanie za návrh bez § 6:

Uznesenie č.5/6/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 2/2010 – Rokovací poriadok
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/6/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA
ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

ZA

OSPR

Počet poslancov

Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ing.
Suchý
Bruno
ZDRŽAL
SA
1
1

7. Dodatok č. 1 k VZN č.2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o platení úhrad za poskytované služby v DD a DSS SOCIETA Hodruša-Hámre
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starosta – prečítal návrh dodatku a dôvodovej správy, sadzby sú z roku 2014, je to nárast,
máme ťažké stavy stupeň 4, 5,6.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/7/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení
úhrad za poskytované sociálne služby v DD A DSS SOCIETA Hodruša-Hámre
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/7/2015/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
ZDRŽALA
ZA
SA
Počet poslancov

ZA
Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

1

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

ZA

ZA

ZA

ZA

OSPR

ZA

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
8.Homeville, s.r.o. Bratislava
Žiadosť o odpredaj pozemkov pod garážami

starosta – jedná sa o pozemky pod garážami pri bytovkách na novom sídlisku, dnes boli
doručené žiadosti (19) od jednotlivých majiteľov garáží, návrh bol 3,-€/m2 podľa osobitného
zreteľa, prečítal uznesenie č. 3/15/2013, ktorým bol schválený zámer odpredať časti parc. č.
103/11 v kú Dolné Hámre ale nebola určená cena, výmera garáží je 22 m2 alebo 23 m2.
V roku 2013 chceli nájomníci bytov stavať garáže svojpomocne, ale to sme nedovolili, preto
to zastrešovala firmy Homeville, s.r.o. Bratislava. Pôvodne sa hovorilo o cene 1,-€/m2, ale
navrhuje cenu 3,-€/m2 , je to cena prijateľná, pričom výmera garáže je 22 m2 x 3,-€ = 66,-€
Gajdošík Rudolf – ako člen majetkovej komisie pracuje na návrhu na určení ceny pozemkov
v obci, aj keď je to podľa osobitného zreteľa cena je nízka, na dnešnú dobu, musí byť dôvod
na výšku ceny, obec sa musí správať trhovo, navrhuje cenu 5,-€/m2
Brestenská Katarína, Ing. – žiada o vypracovanie cenníka pozemkov v obci, podľa bonity
pôdy
starosta – pripomenul, že obec má rozlohu 40 km2, ak to máme takto riešiť, tak navrhuje
dávať vypracovať znalecké posudky. OZ je oprávnené určiť cenu podľa osobitného zreteľa.
Prestávka od 18,35 – 19,00 hod
Gajdošík Rudolf – má návrh na hodnotenie, majetková komisia vypracuje odporúčanie
k tabuľke
Barboríková Katarína, Ing. - nakoľko doteraz nebola uvedená cena, je cena dohodou
starosta – majetková komisia ide na miesto, má navrhnúť cenu, osobitný zreteľ je len pri
pozemkoch pod stavbami, koľko by stál v takomto prípade znalecký posudok?
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Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/8/2015/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, z á m e r predaja 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. 293, do výlučného vlastníctva
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

Uznesenie č. 5/9/2015/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, z á m e r predaja 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

Uznesenie č. 5/10/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
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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
žiadatelia : Marián Víťazko a manželka Jarmila, rod. Beinhoffnerová, Hodruša-Hámre
č. 1225, do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/22 je postavená
garáž, adresný bod č. 3, 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

Uznesenie č. 5/11/2015/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, z á m e r predaja 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
žiadatelia : Marián Víťazko a manželka Jarmila, rod. Beinhoffnerová, Hodruša-Hámre
č. 1225, do bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku č. C-KN 103/23 je postavená
garáž, adresný bod č. 4, 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

Uznesenie č. 5/12/2015/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, z á m e r predaja 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 , 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
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s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy

Uznesenie č. 5/13/2015/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, z á m e r predaja 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
žiadateľ : Helena Repiská, Hodruša-Hámre č.296 , 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

Uznesenie č. 5/14/2015/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, z á m e r predaja 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, 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

Uznesenie č. 5/15/2015/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, z á m e r predaja 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
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žiadateľ : Ján Mandalík, Hodruša-Hámre, 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

Uznesenie č. 5/16/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 103/28 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 103/28 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

Uznesenie č. 5/17/2015/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, z á m e r predaja 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
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Uznesenie č. 5/18/2015/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, z á m e r predaja 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

Uznesenie č. 5/19/2015/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, z á m e r predaja 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

Uznesenie č. 5/20/2015/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, z á m e r predaja 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
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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

Uznesenie č. 5/21/2015/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, z á m e r predaja 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
žiadateľ : Erika Plešková, Hodruša-Hámre č. , 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

Uznesenie č. 5/22/2015/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, z á m e r predaja 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
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Uznesenie č. 5/23/2015/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, z á m e r predaja 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

Uznesenie č. 5/24/2015/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, z á m e r predaja 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
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy

Uznesenie č. 5/25/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
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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 predaja 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

Uznesenie č. 5/26/2015/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, z á m e r predaja 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 UZNESENIA č. 5 /8 - 26/ 2015/OZ
A, Suma 5 €/m2
B, Suma 3 €/m2
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
Hlasovanie A,

ZA

ZA

ZDRŽALA
ZA
SA
Počet poslancov

Celkom

9

Prítomní

Hlasovanie A,
Hlasovanie B,

ZA
ZA

2
5

PROTI

Hlasovanie B,

ZA

ZA

Ospr.

ZA

ZA
8

Neprítomný

1

ZDRŽAL SA

1
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Hodruša-Hámre

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v kú
Dolné Hámre č. E KN 816/1

starosta – prečítal žiadosť
Gajdošík Rudolf – predseda Maj. komisie – pozemok je pred vstupom žiadateľa na jeho
pozemok šírka pásu cca 1,2 x 6 m, je to nevyužiteľný pozemok pre obec, členitý terén, MK
odporúča odpredať.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/27/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
časti parcely E-KN č. 816/1 ostatná plocha , celková výmera 1406 m2, zapísaný na LV
č. 480, žiadaná časť cca 60 m2, v katastrálnom území Dolné Hámre, obec HodrušaHámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadatelia : Ján Bogdáň a manž. Alžbeta rod. Škarbová , Hodruša-Hámre č. 2, do
bezpodielového vlastníctva manželov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadaný pozemok sa nachádza medzi
miestnou komunikáciou a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, je prístupovou cestou do
garáže žiadateľa, pozemok udržiava.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vpracovaním GP, zameranie bude
vykonané za účasti zástupcu obce
- 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. 5/27/2015/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA
ZDRŽALA
ZA
SA
Počet poslancov

ZA
Celkom

9

Prítomní

Hlasovanie

ZA

6

PROTI

ZA

ZA

ZA

Ing.
Ing.
Sombathyová Suchý
Bruno

ZDRŽAL
Ospr.
SA
8
Neprítomný
0

ZDRŽAL SA

ZA
1
2

10. Bogdán Ján ml. Hodruša-Hámre Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v kú
Kopanice č. E-KN 542/1
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starosta – prečítal žiadosť, jedná sa o časť pozemku na Kopaniciach
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/28/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
z parcely E-KN č. 542/1 trvale trávnatý porast, výmera 5223 m2 , v katastrálnom
území Kopanice , obec Hodruša-Hámre, časť o výmere cca 80 m2
za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľovi : Bogdánovi Jánovi, Hodruša-Hámre 2
do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok č. E-KN č. 542/1 je susedným
pozemkom s pozemkom, ktorý vlastní žiadateľ.
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 UZNESENIE č. 5/28/2015/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

Hlasovanie

ZA

8

11.Suchá Iveta Hodruša-Hámre

ZA

ZA
Prítomní

ZA
Ospr.
8 Neprítomný

ZA
1

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v kú
Dolné Hámre č. 188/1

starosta – prečítal žiadosť
Gajdošík Rudolf – predseda Maj. komisie – uznesením 26/2015 zo dňa 26.8.2015 MK
schválila komisia predaj, je to najlepší prístup k jej nehnuteľnosti, starajú sa oň, udržiavajú
ho
Brestenská Katarína, Ing. – na pozemku je zdroj pitnej vody, je proti predaju
Barboríková Katarína, Ing. – opýtala sa, kto vybudoval studňu?
starosta – studňa tam bola dávno, p. Suchý ju vyčistil
Hlasovanie:
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Uznesenie č. 5/29/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
časti parcely
C-KN č. 188/1 zastavané plochy a nádvoria , celková výmera 4398 m2 LV nezaložený,
Alebo
E-KN č. 891 ostatné plochy, o výmere 448 m2 zapísaný na LV č. 480,
v katastrálnom území Dolné Hámre, obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľ : Iveta Suchá rod. Škarbová, Hodruša-Hámre č. 27, do výlučného vlastníctva
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka je majiteľkou susediacej
nehnuteľnosti C-KN 238/3, o žiadaný pozemok sa stará, udržiava zdroj vody nachádzajúci sa
pozemku v čistote.
za podmienok
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vpracovaním GP, zameranie bude
vykonané za účasti zástupcu obce
- 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. 5/29/2015/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
ZDRŽALA ZDRŽALA
SA
SA
Počet poslancov

ZA
Celkom

9

Prítomní

8

Neprítomný

1

Hlasovanie

ZA

6

PROTI

0

ZDRŽAL SA

2

12. Repiský Ivan Bratislava

ZA

ZA

ZA

ZA

Ospr.

ZA

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Banská Hodruša č. 663

starosta – prečítal žiadosť
Už bola žiadosť prejednávaná, predaj nebol schválený, nakoľko by sme nemali dosah na
odvodnenie cesty zo súkromného pozemku, Majetková komisia uznesením č. 12/2015/MaJ
schválila odpredaj pozemku
starosta – nedoporučuje
Gajdošík Rudolf, predseda Maj. komisie - boli na mieste, odrážka je aj nad žiadanou
parcelou, popri ceste je ešte jarok. Má tam žiadateľ senník a dreváreň, do podmienok
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napísali, že GP musí byť vypracovaný za účasti zástupcu obce, aby bola cesta dostatočne
prejazdná aj pre nákladné autá, aby bola zachovaná cesta k nehnuteľnostiam nad nimi
Cimra Anton – je to súčasť obecnej parcely, z odrážok voda stekala na ihrisko, ak zrušia
odrážky bude problém, ne je dôvod to kúskovať, nie je to vhodné na predaj, dedukuje že sa
tam asi pripravuje výstavba
starosta – ak to raz predáme, nebudeme mať na to dosah
Cimra Anton – žiadateľ nepotrebuje riešiť kúpu, má pozemok nad cestou, on si predal
rodičovský doma kus pozemku, svoje predal a chcem ďalší pozemok, vtedy mali takýto názor
Gajdošík Rudolf – navrhuje cenu 3,-€ / m2
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/30/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
OZ p r e r o k o v a l o
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Hodruša –Hámre, a to:
žiadosť na kúpu časti pozemku z parc. č. 663 v k.ú. Banská Hodruša.
žiadateľ
Ivan Repiský, Lachova 26, 851 03 Bratislava
OZ n e s c h v a ľ u j e
predaj časti parc. 663 v k.ú. Banská Hodruša v obci Hodruša-Hámre.

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/30/2015/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
PROTI
Celkom

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
Ospr.
8 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

3

4

PROTI

ZDRŽAL SA

Ospr
2
0

Poslanec Suchý Bruno, Ing. odišiel o 19,30 hod.

13. Rudzan Vladimír Hodruša-Hámre

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú Dolné

starosta – prečítal žiadosť
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Gajdošík Rudolf – predseda Maj. komisie – komisia súhlasí s odpredajom, navrhuje cenu
3,-€/m2
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/31/2015/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, z á m e r predaja nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Hodruša-Hámre, a to:
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. 5/31/2015/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
Ospr.
7 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

14.Dr.Ing.Valovič Karol Zvolen

ZA

ZA

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Kopanice č. 372

starosta – prečítal žiadosť
Gajdošík Rudolf – predseda Maj. komisie – komisia súhlasí s odpredajom, Uzn. č.
7/2015/MAJ, je to pozemok nad jazerom a cestou, pre obec je ťažko využiteľný, alebo vôbec,
cena – je to väčšia výmera, nad žiadateľom je chata a prístupová cesta vedie po hranici
starosta – ťarchu môžeme zriadiť, ale je bezpredmetná
Hlasovanie:
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Uznesenie č. 5/32/2015/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 r o d k ú p i ť nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
Hodruša-Hámre , 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,
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. 5/32/2015/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
ZDRŽALA
SA
Počet poslancov

ZA

Hlasovanie

ZA

ZA

Celkom

ZA

ZDRŽALA ZDRŽALA
ZA
Ospr.
SA
SA
9
Prítomní
8 Neprítomní
4

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ospr
2
3

15.Slovenská banská s.r.o. Hodruša-Hámre Žiadosť o odkúpenie pozemkov v kú

Dolné Hámre
starosta – prečítal žiadosť
Gajdošík Rudolf – predseda Maj. komisie – komisia súhlasí s odpredajom, za cenu 5,-€/m2,
boli na mieste
Barboríková Katarína, Ing. – nie je uvedené, že je to cesta – druh pozemku
starosta – GP bol vypracovaný v minulosti a dosť nešťastne, mali sa tam budovať rodinné
domy, parcely boli na to určené, v susedstve boli postavené nové bytovky, preto teraz cesta
vedie odnikiaľ nikam, predchádzajúce vedenie parcely určené na výstavbu RD odpredalo
žiadateľovi, členenie teraz nemá logiku
Nittmannová Anna – ako sa dostanú na parcely?
starosta – ešte chcú kúpiť jeden pozemok, cez potok majú naplánovanú cestu
Barboríková Katarína, Ing. – sú tam 2 parcely vedené ako vodná plocha
starosta – bol tam kanál, ale v skutočnosti vedie inak, ale bolo to takto zakreslené, obec
prehrala súd s p. Taškovou, a preto cesta nikam nevedie
Hlasovanie:
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Uznesenie č. 5/33/2015/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:
parcely nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Hámre, registra C parcely č.:
517
o výmere 415 m2
zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 480
538/4
o výmere 820 m2
zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1
538/15
o výmere 332 m2
zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1
538/17
o výmere 35 m2
vodné plochy
zapísané na LV č. 1
538/18
o výmere 180 m2
vodné plochy
zapísané na LV č. 1
538/19
o výmere 591 m2
zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1
538/20
o výmere 1052 m2 zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1
žiadateľovi: Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre IČO: 31581447
za sumu 5,-€/m2 t.j. 3425 m2 x 5,-€ = 17125,- € (slovom Sedemnásťtisícstodvadsaťpäť €)
Odôvodnenie: pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve s inými nehnuteľnosťami
vo vlastníctve žiadateľa a skutočnosť, že odpredaj inej osobe by obmedzil užívacie alebo
vlastnícke práva k nehnuteľnostiam žiadateľov.
Podmienky: všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/33/2015/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
ZDRŽALA ZDRŽALA
SA
SA
Počet poslancov

ZA
Celkom

9

Prítomní

7

Neprítomní

2

Hlasovanie

ZA

5

PROTI

0

ZDRŽAL SA

2

ZA

16. Halvašová Antónia Hodruša-Hámre

ZA

ZA

ZA

Ospr.

Ospr.

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Banská Hodruša č. 949/1

starosta – Majetková komisia žiadosť prejednala dňa 12.8.2015 uznesenie č.8/2015/MAJ
a dňa 26.8.2015 uznesením č.25/2015/MAJ schválila odpredaj, zámer bol schválený
uznesením č. 6/12/2015/OZ za cenu 3,-€/m2
starosta- upozornil, že obec má zámer rekonštruovať námestie v Banskej Hodruši
p. Halvašová – kúpa pozemku nebude mať na to vplyv
Hlasovanie:
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Uznesenie č. 5/34/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
schvaľuje
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 obec
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 949/1 zastavané plochy a nádvoria , výmera 97 m2 , v katastrálnom
území Banská Hodruša , obec Hodruša-Hámre, za kúpnu cenu 3,- €/m2
žiadateľke : Antónii Halvašovej, Hodruša-Hámre č. 808, do výlučného vlastníctva
za kúpnu cenu 3,- €/m2 t.j. 97 m2 x 3,-€ = 291,-€ (slovom Dvestodeväťdesiatjeden €)
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok č. C-KN 949/1 je susedným
pozemkom s pozemkom parcela C-KN č. 949/2 , na ktorom sa nachádza stavba požiarna
zbrojnica, s.č. 576, ktorej je majiteľkou je žiadateľka 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. 5/34/2015/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
9

Prítomní

ZA
Ospr.
7 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

17. Mojžišová Katarína, Hodruša-Hámre
Banská Hodruša E-KN č. 4625/1

ZA

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú

starosta – dom č . 758 nachádzajúci sa v kú Banská Hodruša je rozdelený na 3 byty
pohostinstvo a priestory pošty. Na protiľahlej strane za potokom sa nachádza pozemok,
o ktorý má žiadateľka záujem, sú na ňom postavené drevárne na palivo pre dom č. 758,
majetková komisia súhlasí s odpredajom
p. Mojžišová – žiada o odkúpenie, ostatní mali možnosť odkúpiť
Gajdošík Rudolf – majetková komisia neskúmala čie sú drevárne
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – a keď odkúpi pozemok p. Mojžišová, kde si dajú ostatní
drevo? Navrhuje odpredaj 1/3
starosta – opýtal sa či má žiadateľka konkrétnu dreváreň? Nestačila by jej len tá časť?
p. Mojžišová – chcela by celý
starosta – to je nespravodlivé, kde si dajú drevo ostatní?
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Barboríková Katarína, Ing. - navrhla, vyzvať ostatných, či majú záujem o odkúpenie
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/35/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
schvaľuje
Žiadosť p. Mojžišovej Kataríny, Hodruša-Hámre bude prejednaná na ďalšom zasadnutí
OZ.
Vyzvať ďalších spoluvlastníkov bytov v dome č. 758, aby sa vyjadrili, či majú záujem
odkúpiť časť pozemku E-KN č. 4625/1.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/35/2015/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
7

ZA
Ospr.
Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0

18. Ing. Lámer Matej Žiadosť o zámenu pozemkov v kú Banská Hodruša

starosta – majetková komisia schválila zámenu uzn. č. 29/2015/MAJ, jedná sa o pozemky v kú
Banská Hodruša, rovnaká výmera za rovnakú výmeru
Gajdošík Rudolf – zámena je pre obe strany výhodná aj potrebná, poriešia sa tým parcely
ktoré využíva obec, alebo žiadateľ – doporučuje
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/36/2015/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 r zameniť 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

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

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. 5/36/2015/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
Ospr.
7 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0

Hodruša
19. Ing. Slezák Peter
v kú

Žiadosť o zriadenie prístupovej cesty

starosta – žiadateľ o súhlas na vybudovanie prístupovej cesty predložil geologický posudok,
majetková komisia súhlasí v zmysle predloženého posudku
Brestenská Katarína, Ing. – náklady si bude p. Slezák hradiť sám aj výsadbu
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/37/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Žiadosť Ing. Petra Slezáka o zriadenie prístupovej cesty v kú Banská Hodruša p.č. 897 za
podmienok zapracovaných v stanovisku Inžinierskogeologického posudku.
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/37/2015/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

7

ZA
Ospr.
Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

20. Cvanga Peter Žarnovica

ZA

ZA

Ospr.
2
0

Žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemku v kú Kopanice p.č. 771/1

starosta – žiadosť o zriadenie vecného bremena schválila majetková komisia uzn. č.
17/2015//MAJ
Brestenská Katarína, Ing. – žiadateľ dal bránu cez prístupovú cestu k ďalším pozemkom,
k vleku aj keď je nefunkčný, je to jediná prístupová cesta v prípade požiaru, žiada aby bolo
zriadené vecné bremeno na jeho pozemku - prístup
starosta – oplocoval si svoj pozemok, prečítal uznesenie majetkovej komisie, ZA hlasovala aj
p. Brestenská, nie sú tu kopanickí hasiči, ale chodili vždy z druhej strany, cesta nie je naša,
nemôžeme dať vecné bremeno
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/38/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
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 r z r i a d i ť v e c n é b r e m e n o na
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša-Hámre , v katastrálnom území Kopanice parcela
registra E-KN 602 o výmere 424 m2 zapísaný na LV č. 522
žiadateľovi
Petrovi Cvangovi, Žarnovica
Účel vecného bremena: rekonštrukcia elektrickej prípojky do rodinného domu č 918, podľa
PD „Prestavba a nadstavba rodinného domu , č. výkresu E-001, Situácia zavedenia nn
prípojky“, ktorú vypracoval pre žiadateľa Design Project s.r.o. Horné Hámre
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/38/2015/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
PROTI
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
Ospr.
7 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

3

4

PROTI

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0
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20. Čížová Erika Žiar nad Hronom

Žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemku v kú Kopanice p.č. 552/5

starosta – žiadateľka najskôr požiadala o odkúpenie pozemku, ale žiadosť zmenila na
žiadosť zriadenie vecného bremena v kú. Kopanice
Gajdošík Rudolf – predseda Majetkovej komisie – vyjadrovali sa k odpredaju, navrhol
presunúť do ďalšieho zasadnutia

22. Ciblík Karol Hodruša-Hámre

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Banská Hodruša č. 1430/3

starosta – prečítal uzn. majetkovej komisie č. 23/2015/MAJ , jedná sa o pozemok vo
vlastníctve žiadateľov, ktorý pokračuje ako naša cesta, za účasti geodeta vymerali 2 pozemky,
ktoré možno zameniť jeden za druhý o rovnakej výmere
Barboríková Katarína, Ing. – súhlasí s právom prechodu?
Ciblík K. – nechce vecné bremeno, oplotí si pozemo
starosta – na začiatku bola dohoda zameniť
Barboríková Katarína, Ing. – navrhuje odpredať, aby nedošlo ešte k horšej situácii
starosta – vedie tadiaľ náučný chodník Cestujeme v čase
Hlasovanie :

Uznesenie č. 5/39/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
na základe žiadosti Ciblíka Karola a Miloša, Hodruša-Hámre a po vykonaní poslaneckého
prieskumu parcely č. C-KN 1430/3 v k.ú. Banská Hodruša, ktorú žiadatelia žiadajú
odkúpenie
Obecné zastupiteľstvo navrhuje:
zámenu pozemku tak, aby bol nebol obmedzený prístup susediacich vlastníkov k ich
nehnuteľnostiam a to:
Vlastník Ciblík Karol a Ciblík Miloš
p.č. C-KN 1430/5

o výmere 15 m2

zastavané plochy a nádvoria

za
Vlastník Obec Hodruša-Hámre
p.č. C-KN 1430/3

o výmere 15 m2

zastavané plochy a nádvoria

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/39/2015/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
ZDRŽALA ZDRŽALA
SA
SA
Počet poslancov

ZA

Hlasovanie

ZA

Celkom

ZA

ZDRŽALA
ZA
SA
9
Prítomní
3

PROTI

PROTI

Ospr.

Ospr.

7

Neprítomní

2

4

ZDRŽAL SA

0
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23. Mojžiš Ondrej Hodruša-Hámre
Banská

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Hodruša č. EKN 4625/1

starosta – prečítal uznesenie Majetkovej komisie č. 10/2015/MAJ, ktorá neschvaľuje žiadosť,
nakoľko žiadateľ už nie je majiteľom bytu v dome č. 758

Uznesenie č. 5/40/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
Žiadosť Ondreja Mojžiša, Hodruša-Hámre č. 758, o kúpu parcely č. E-KN 4625/1 v k.ú.
Banská Hodruša, ako bezpredmetnú, nakoľko už t.č. nie je majiteľom bytu v bytovom dome č.
758.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/40/2015/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
PROTI
PROTI
Počet poslancov
Hlasovanie

PROTI PROTI
Celkom
ZA

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
Ospr.
7 Neprítomní

0

7

PROTI

Ospr.
2

ZDRŽAL SA

0

body 24. a 25. boli zrušené
26. Búryová Radka Hodruša-Hámre Žiadosť o prenájom nebytového priestoru
d.č. 280 Kaderníctvo Hámre pod bytovým
domom č. 289

starosta – informoval, že od 1.12.2015 končí nájom priestorov kaderníctva p. Čavojská, mala
odpustený nájom na zhodnotenie nášho majetku, je to vysporiadané, so žiadateľkou sa
dohodli medzi sebou ohľadne inventára, ktorý bol majetkom p. Čavojskej
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/41/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
na základe žiadosti Radky Búryovej, Hodruša-Hámre, z á m e r p r e n á j m u nebytových
priestorov v dome č. 280 po ukončení nájmu súčasnou nájomníčkou z dôvodu zachovania
druhu poskytovaných služieb – kaderníctvo.
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/41/2015/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
ospr
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
6

ZA
Ospr.
Neprítomní

Hlasovanie

ZA

6

PROTI

0

ZDRŽAL SA

Ospr.
3
0

27. Šarkoziová Terézia Hodruša-Hámre

Žiadosť o prenájom pozemku v kú
Dolné Hámre
starosta – žiadosť majetková komisia neschválila, nakoľko žiadateľka nemá splnené záväzky voči
obci

Uznesenie č. 5/42/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
Žiadosť Šarkoziovej Terézie Hodruša-Hámre, o prenájom parcely č. C-KN 455 v k.ú. Dolné
Hámre. Dôvod. Žiadateľka nemá vysporiadané záväzky voči obci.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/42/2015/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
PROTI
PROTI
Počet poslancov
Hlasovanie

PROTI PROTI
Celkom
ZA

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
Ospr.
7 Neprítomní

0

7

PROTI

Ospr.
2

ZDRŽAL SA

0

28. Stavebné bytové družstvo Žiar n.H.
Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Dolné
Hámre pod bytovým domom č. 286
29. Stavebné bytové družstvo Žiar n.H.
Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú
Dolné
Hámre pod bytovým domom č. 289

starosta – nakoľko nebol odsúhlasený predaj majetku, pozemku pod bytovkou domu č. 286,
požiadali o stanovisko právnika SBD, ktoré prečítal
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Barboríková Katarína, Ing.- na minulom zasadnutí nemala dostatočné informácie, z čoho
ceny vychádzajú, ale vedela , že je vyhláška zrušená v zmysle zákona, cena je vysoká pre
majiteľov pod budovou, mala by byť rovnaká, Slovenskej banskej sa predával pozemok za 5,€/m2, ak nebudú súhlasiť zostanú pozemky nevysporiadané
starosta – v minulosti sa dodržiavala cena pri predaji pozemku pod bytovkami 5,- Sk/m2 –
prvonadobúdateľ bytu a druhonadobúdateľ bytu za 200,-Sk/m2 t.j. za 0,16 €/m2 a 6,63 €/m2,
netvrdí že to musí byť 6,63 €/m2 pre druhonadobúdateľa.
Nittmannová Anna – súhlasí, chce aby boli pozemky vysporiadané, cenu 6,63 €/m2
neodsúhlasí, cena by mala byť rovnaká pre všetky pozemky pod bytovkami.
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/43/2015/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, z á m e r 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.
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

7015/90729

24,59

0,16

3,93

7031/90729

24,63

0,16

3,94

Podiel

suma
Podiel v m2 €/m2

33

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica z 5. OZ dňa 29.10.2015

Mária Romancová
7. Zlatica Stupková

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

SPOLU

318,00

50,85

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/43/2015/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

Ospr.

Ospr.

9

Prítomní

6

Neprítomní

2

6

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

Uznesenie č. 5/44/2015/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 obec
Hodruša-Hámre, a to:
parcela C-KN č. 844 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. 286 a kupujú si podiel z pozemku č. 844 na ktorom je bytový dom č.286
postavený.
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Žiadatelia:
Pozemok pod
bytovkou č. 286
C-KN 844 v k.ú.
Dolné Hámre
Byt
p.č. Meno

Výmera 317 m2

1. Vincent Mačovský

6135/92166

21,10

0,16

Suma
celkom
€
3,38

2. Melánia Bistová

6135/92166

21,10

0,16

3,38

3. Jarmila Bollová

6976/92166

24,00

0,16

3,84

4. Mária Ološtiaková

5972/92166

20,54

0,16

3,29

5. Štefan Považan

6924/92166

23,81

0,16

3,81

6. Albína Bušková

6798/92166

23,38

0,16

3,74

7. Dušan Latta

6798/92166

23,38

0,16

3,74

8. Ing.PhD.Vladimír
Kršjak
9. Milan Turman

5863/92166

20,16

0,16

3,23

5403/92166

18,58

0,16

2,97

10. Ján Slančíkplomba
11. Alžbeta Kršjaková

8452/92166

29,10

0,16

4,65

7031/92166

24,18

0,16

3,87

12. Mária Majdánová

5863/92166

20,16

0,16

3,23

13. Valéria Urbanová

7018/92166

24,13

0,16

3,86

14. Dušana Kicková

6798/92166

23,38

0,16

3,74

Podiel

suma
Podiel v m2 €/m2

Spolu

317,00

50,73

HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/44/2015/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

Ospr.

Ospr.

9

Prítomní

6

Neprítomní

2

6

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1
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30. Rôzne
A, Pohronská cesta OZ

Informácia
o
pripravovanej
,,Stratégii
miestneho rozvoja CLLD- LEADER, vedeného
komunitou na roky 2015 – 2020”

starosta – prečítal Žiadosť o získanie a využitie finančných prostriedkov z OZ POHRONSKÁ
CESTA, ktorú podala firma BS Metal s.r.o. Hodruša-Hámre, zámery sa budú riešiť spoločne
s O.Z. Pohronská cesta, zosumarizujú sa a odovzdajú, ďalej informoval, že O.Z. hľadali
budovu, kde by sa mohol zriadiť dom rodákov, ponúkli sme budovu bývalej ZŠ v Dolných
Hámroch, malo by sa tam zriadiť komunitné centrum
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – 1. finančná dotácia by mala byť na ZŠ , BS Metal má vo
svojom zámere odkúpenie budovy, neočakávala takýto zámer
Prcúch Ján, Mgr. – o projektoch rozhoduje komisia
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/45/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
Žiadosť o získanie a využitie finančných prostriedkov z OZ POHRONSKÁ CESTA,
ktorú podala firma BS Metal s.r.o. Hodruša-Hámre
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/45/2015/OZ
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík
Katarína
Katarína
Rudolf
ZDRŽALA ZDRŽALA
SA
SA
Počet poslancov
Hlasovanie

Galeta
Ján

PROTI ZDRŽAL
SA
Celkom
ZA

Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová Suchý
Anna
Ľubica
Ján
Bruno
MBA
PROTI

PROTI

PROTI

Ospr.

Ospr.

9

Prítomní

7

Neprítomní

2

0

PROTI

4

ZDRŽAL SA

3

Starosta – podklady pre roky 2014-2020 (prilož. Tabuľku) obdržali poslanci spolu
s pozvánkou, bude sa dopĺňať priebežne
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/46/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo všetky podklady k pripravovanej ,,Stratégii miestneho rozvoja CLLD- LEADER,
vedeného komunitou na roky 2015 – 2020”, ktorá je súčasťou OZ POHRONSKÁ CESTA.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie,
že súhlasí s vypracovaním a s následným spracovaním podkladov týkajúcich sa rozvojových
plánov územia, ich aktualizáciou v dokumente ,,Stratégia miestneho rozvoja CLLDLEADER” vedený komunitou v stanovenom termíne pred jeho odovzdaním OZ
POHRONSKÁ CESTA a následne na PPA Bratislava.
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/46/2015/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
ospr
ZA
Počet poslancov

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
Ospr.
7 Neprítomní

Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

Ospr.
2

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o vyjadrenie k prestupu do OOCR
REGION GRON

B, Region GRON

starosta – sme členom OOCR Banská Štiavnica, t.č. je zabehnutá, nepokladá za vhodné
prestúpiť do OOCR Gron
Brestenská Katarína, Ing. – aktivity sú rozbehnuté na celkom dobrej úrovni, dostávame
financie, OOCR majú štúdie
Hlasovanie:

Uznesenie č. 5/47/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje :
Prestup obce Hodruša-Hámre do oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN
GRON.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 5/47/2015/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
PROTI
PROTI
Počet poslancov
Hlasovanie

PROTI PROTI
Celkom
ZA

C, Environmentálny fond Bratislava

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
Ospr.
7 Neprítomní

0

7

PROTI

ZDRŽAL SA

Ospr.
2
0

Informácia o vykonanej kontrole

starosta – poslanci obdržali záverečné správy v podkladoch zasadnutia
Barboríková Katarína, Ing. – je rada, že vyšli takéto výsledky, nikto nikdy nespochybňoval, že
nesedia faktúry, vodovod zo štôlne nefunguje, na námestí je cisterna
starosta – bol nedostatok vody, aj preto bola závada, niekde došlo k zavzdušneniu, chybu
hľadáme
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Uznesenie č. 5/48/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Výsledky kontroly, ktorú vykonal Environmentálny fond Bratislava
projekt „Vodovod zo štôlne Mikuláš“ a Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 36/2015
projekt „Rekonštrukcia ČOV Hodruša-Hámre“ a Záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 35/2015

D, NKÚ Banská Bystrica

Informácia o vykonanej kontrole

Barboríková Katarína, Ing. – kontrola bola vykonaná v rámci plánu
starosta – prijali sme opatrenia

Uznesenie č. 5/49/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Výsledky kontroly , ktorú vykonal NKÚ Bratislava
Protokol o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo
vlastníctve miest a obcí a ich využitie č. 1396/01
E, Základná škola Hodruša-Hámre

Informácia o zvolení riaditeľa školy

starosta – Mgr. Daniele Prcúchovej, novozvolenej riaditeľke Základnej školy pogratuloval
k zvoleniu so želaním dobrej spolupráce.

Uznesenie č. 5/50/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
na základe výberového konania a na návrh Rady školy pri Základnej škole č. 227 bola
vymenovaná do funkcie riaditeľky Základnej školy p. Mgr. Daniela Prcúchová
31. Diskusia

Barboríková Katarína, Ing. – predniesla požiadavky za jej obvod-riešenie miestnych komunikácií – Špicipjarg, Kohútovo, Jalšová
-vyčistiť potok oproti p. Gallovej
- padnutý strom
- oprava cesty na námestí v Banskej Hodruši
- problém WC pre turistov (informácia – WC v pohostinstve)
- na cintoríne v Banskej Hodruši – nie je úžitková voda
- nie sú tabule
- umiestniť zrkadlá na cestu smerom na cintorín
- pri dome č. 808 umiestniť retardér
starosta – na cestu III. triedy nepovolia umiestnenie
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Barboríková Katarína, Ing. – poďakovala za odstránenie lešenia z domu p. Grausa, za cestu
že bola vyhotovená do 31.7.2015
Brestenská Katarína, Ing. – žiada do rozpočtu zaradiť oplotenie zdroja pitnej vody
v Dômkach
- cesta do Dômkov je v zlom stave
- zriadenie pamätnej izby
- vypílenie 70 ks jedlí
- klub dôchodcov – žiadajú na rok 2016 sumu 700,- €
Prcúch Ján, Mgr. – bol oslovený ľuďmi, stav telocvične je havarijný, zateká do nej, osvetlenie
je funkčné na 30 %, prekáža to pri športovaní
starosta – museli sme dať vypracovať novú PD na prípojku el. energie do telocvične, bude to
zrealizované na budúci týždeň
Prcúch Ján , Mgr. – žiada ošetriť proti mrazu studničku v Ban. Hodruši
- opýtal sa na námestie v Banskej Hodruši
starosta – 2/3 sú obce, 1/3 Rudných baní – odpredajú to obci, jednanie bude so štátnym
tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR 3. a 4.11.2015
Prcúch Ján, Mgr. – opýtal sa na prostriedky na riešenie vodovodu
starosta – máme starý projekt, bude výzva
Fridrich Peter – poďakoval za informačnú tabuľu – Klopačka
- poukázal na to, že na klopačke je poškodená šindľová strecha na 3 miestach sú diery,
našiel dodávateľa štiepaného šindľa, cena by bola cca 5085,- € aj s demontážou
a montážou, obáva že dôjde k zatečeniu do hrád a dôjde k poškodeniu
Brestenská Katarína, Ing. – náklady je potrebné zahrnúť do rozpočtu
Kubala Vladimír, Ing. – navrhol, aby boli do rozpočtu zapracované zmeny – náklady na
búranie dielní Besupo
p. Slanina – dochádza u nich k výpadku el. prúdu, žiada vypíliť stromy
Augustín M. – opýtal sa, či dostali jeho žiadosť poslanci
starosta – prečítal uznesenie majetkovej komisie, ktorá sa ňou zaoberala, zavádza poslancov,
je v súdnom konaní
Augustín M.- žiada o mimoriadne zasadnutie
Ološtiaková Ľubica, Ing. MBA – žiada informáciu prečo sa nekonalo ohľadne dielní BESUPO
Cimra A. – plán zasadnutí OZ bol schválený uznesením, bol určený čas a miesto, došlo
k zmene, v novembri 2014 upozornil na oslavy výročia F.R. Osvalda, sú to oslavy raz za 5
rokov, je to naša povinnosť
Starosta – poďakoval prítomným za účasť a o 22,50 ukončil 5. zasadnutie
32. Záver

Zapísala: Ľubomíra Dirnbachová

Jozef Uram
Starosta obce
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