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Obec Hodruša-Hámre

ZÁPISNICA
zo 4

.

mimoriadneho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre,
ktoré sa konalo dňa

22.7.2015 v zasadačke OcÚ
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Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
Zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 22.7.2015 v zasadačke Obecného úradu 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
päť, obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné.
Overovatelia:
Prítomní poslanci:

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

Ospravedlnení:

Barboríková Katarína, Ing.
Brestenská Katarína, Ing.
Gajdošík Rudolf
Galeta Ján

HKO :

Ing. Kubala Vladimír - prítomný

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Ing. Sombathyová Alena

Návrh programu:
1. Otvorenie rokovania OZ
2. Zámer vstupu Obce Hodruša-Hámre do občianskeho združenia „Pohronská cesta“
s poslaním Miestnej akčnej skupiny /MAS/
3. Diskusia k prejednávanému bodu
4. Záver

Hlasovanie:

Uznesenie č.4/1/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Overovateľov zápisnice Ing. Ološtiakovú Ľubicu MBA

a Ing. Sombathyovú Alenu
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 4/1/2015/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
Ospr.
Ospr.
Počet poslancov

Ospr. Ospr.
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA

Hlasovanie

ZA

5

PROTI

ZA
ZA
Neprítomní

5

ZDRŽAL SA

0

ZA
4
0

Hlasovanie:

Uznesenie č.4/2/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Program 4. mimoriadneho zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 4/2/2015/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
Ospr.
Ospr.
Počet poslancov
Hlasovanie

Ospr.
Ospr.
Celkom
ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

5

5

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
4
0

Starosta predstavil prítomných hostí Mgr. Katarínu Forgáčovú, starostku obce Orovnica
a RNDr. Annu Štefankovú, ktoré prišli predstaviť Občianske združenie Pohronská cesta so
sídlom v Orovnici (ďalej len OZ PC). Odovzdal slovo Mgr. Forgáčovej.
Mgr. Forgáčová – predstavila sa ako predsedkyňa výkonného výboru OZ PC a podala
informáciu o OZ PC.
V programovom období 2014-2020 sa pristupuje k uplatneniu integrovaného prístupu tak,
aby európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej EŠIF), čo najvýraznejšie prispievali
k cieľom Stratégie Európa 2020. Predpokladom uplatnenia integrovaného prístupu je
zlepšenie mechanizmov pre priamu účasť partnerov na miestnej a regionálnej úrovni na
príprave a rozhodovaní o implementácii EŠIF na základe rozvojového potenciálu územia.
Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené výzvy
na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER.
Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho
základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia,
teda na základe využívania vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je
prístup zdola nahor. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné
partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS.)
MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločenskohospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci,
ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.
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MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja (stratégie), kde sú
uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle
SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvisiaceho územia MAS.
V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať
žiadosti/projekty
na
realizáciu
jednotlivých
činností
stratégie,
navrhovať
schválenie/neschválenie žiadosti a predkladať žiadosti orgánu zodpovednému za konečné
overenie oprávnenosti. Hlavnou charakteristikou metódy LEADER je rozhodovanie za účasti
miestnych aktérov na miestnej úrovni (občiansko-súkromný sektor) s jasnými
a transparentnými postupmi (zastúpenie všetkých sektorov – súkromného, občianskeho
a verejného v celej štruktúre MAS) s podporou príslušných subjektov verejnej správy
a potrebnou technickou pomocou na prenos osvedčených postupov.
Oblasti zamerania v rámci LEADER:
1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva – podpora
podnikov, malých fariem, mladých farmárov,
cieľom má byť zvýšenie
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania,
umiestnenie produktov na trh, investície do spracovania a marketingu miestnych
výrobkov,
krátke
dodávateľsko-odberateľské
reťazce,
diverzifikácia
poľnohospodárskej výroby.
2. Kvalita života- obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry
a miestnych služieb, zveľaďovanie vidieckeho priestoru, vytváranie podmienok pre
podnikateľskú a komunitnú, spolkovú a športovú činnosť obyvateľov, posilňovanie
tradícií, histórie územia a zvykov.
3. Vidiecky cestovný ruch (VCR) – verejné a súkromné investície do rozvoja VCR,
investície, ktoré zvýšia a podporia využitie potenciálu VCR v území, zlepšia kvalitu
služieb, vytvoria doplnkové služby, investície do podpory agroturizmu, marketing
a propagácia, infraštruktúra VCR, investície v oblasti rozvoja cykloturistiky a pod.
4. Technológie šetrné k životnému prostrediu , inovácie a vedomostná základňa vo
vidieckych oblastiach, vzdelávanie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov,
spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov,
prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
OZ Pohronská cesta má záujem združiť všetky mestá a obce okresu Žarnovica a uchádzať sa
o podporu na základe výziev vyhlasovaných v rámci Programu rozvoja vidieka na
spracovanie Integrovanej stratégie územia a jej následnej implementácie. V prípade, že obec
Hodruša-Hámre nebude členom OZ PC a následnej MAS, nebudú môcť fyzické ani právnické
osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu, drobní remeselníci a pod.
pôsobiaci na území obce uchádzať sa o podporu v rámci výziev vyhlasovaných MAS.
Iniciátorom bolo 7 samospráv, sú vypracované a zaregistrované stanovy OZ PC, bolo
zvolané valné zhromaždenie, t.č. je členom 14 samospráv, aj mesto Nová Baňa, 36 subjektov
– neziskových organizácií, mesto Žarnovica nemá záujem. Dôležité je, aby členstvo obcí bolo
územne prepojené.
Ing. Suchý Bruno – opýtal sa, či členom môže byť aj spoločnosť s ručením obmedzeným?
Mgr. Forgáčová – môže, sú rôzne výzvy, oprávnení vstúpiť sú aj podnikatelia. V rámci SR je
29 MAS, predpokladá sa že bude cca 59. Ďalej informovala, že členské je v nulovej výške, nie
je súčasťou stanov, ak získame štatút MAS – je možné získať financie na čerpanie projektov.
Je dôležité získať štatút MAS, a zvýhodnené budú MAS, ktoré ešte financie nečerpali. Na
valnom zhromaždení sa dohodne kto, a ako bude spracovávať projekty, budú sa zadávať
podklady na stratégiu a súvisí to so zásobníkom projektov RIUS BBSK.
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RNDr. Štefanková – uviedla, že našu obec pozná, pracovala tu. Jej aktivity – vypracováva
strategické dokumenty - stratégie rozvoja obce, je to šanca, máme možnosť uviesť stratégiu
našej obce, neplatíme, zvýši sa šanca na čerpanie, keď vysvetlili problematiku v iných
obciach, zmenili názor a vstúpili do OZ PC, bola by škoda pre obec – máme SSUŠ, ZŠ, MŠ –
môžu sa stať členmi, taktiež bude možné získať financie pre rozbeh firiem, spracováva
podklady projektových zámerov, výzvy – programový rozvoj vidieka –zvýhodnené budú firmy,
zníži sa nezamestnanosť, budú prostriedky na technické pamiatky zaradené do UNESCA,
členské sa neplatí, je potrebné vypísať prihlášky k registrácii. Na spracovanie stratégie
žiadajú na začiatok fungovania MAS 15000,-€.
napr. SSUŠ bude chcieť získať prostriedky na modernizáciu – v rámci MAS – bude sa môcť
uchádzať o fin. prostriedky, ak nevstúpime, nebudú môcť žiadať. Žiadať chcú aj podnikatelia.
Môže byť aj spolupráca medzi ostatnými MAS.
starosta – Cyklotrasa Bajkom k tajchom – je uznávaná a známa aj v zahraničí, máme v obci
banské technické pamiatky, projekt MAS – nie je viazaný, môžeme čerpať aj z iných zdrojov,
sme zaradení v póloch rastu, výhodou OZ PC je, že sú zvýhodnení aj podnikatelia, to je dôvod
vstupu aj pre mesto Nová Baňa
RNDr. Štefanková – členmi sú aj iné občianske združenia, napr. Lodenica pod orechom
RNDr. Sombtahyová Alena – opýtala sa, či budeme mať zastúpenie v orgánoch?
Mgr. Forgáčová – je schválený výkonný výbor, ešte nie je štatút, výkonnejšie budú komisie,
kto doručil prihlášku, môže byť nominovaný na člena
RNDr. Štefanková – aj bežný človek môže byť členom komisie (odborník), môže byť
nominovaný do výberovej komisie
Ing. Sombathyová Alena – pozerala na stránku Zlatá cesta – videla, koľko mali výziev
Mgr. Forgáčová – možno je lepšie 1-2 väčšie projekty, náklady zatiaľ boli cca 700,- €, ak sa
získajú finančné prostriedky – potom sa refundujú, pevne verí, že získajú štatút MAS
starosta – začínali sme so Zlatou cestou, ale orientovali sa viac na Hont, odčlenili Štiavnicko,
kam patríme aj my, a preto nie sme ani v OZ GRON
RNDr. Štefanková – cestovný ruch je v žarnovickom okrese zaostalý, obce získali málo
finančných prostriedkov, teraz je možnosť
Mgr. Forgáčová – je to aj otázka financií, na projekty sú potrebné financie, keď je stratégia,
tak sa dajú výzvy sledovať a dá sa stratégia aj doplniť o reálne veci. 1. krok je vstúpiť do OZ
PC. O dva dni posielajú na platobnú agentúru prihlášku, dovtedy je potrebné sa rozhodnúť.
Mgr. Prcúch Ján – na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa nerozhodli, nakoľko v stanovách
bolo uvedený členský príspevok
Mgr. Forgáčová – musí byť uvedený, ak ale valné zhromaždenie schváli nulový príspevok, tak
je to v poriadku, do budúcnosti, ak bude štatút MAS, z toho objemu financií bude na činnosť
chodu OZ PC, bude musieť byť manažment, účtovník + 1 osoba.
Mgr. Prcúch Ján – mali dojem, že financie pôjdu na chod administratívy, potreboval dostať
informácie a teraz vidí, že ako to je.
Mgr. Frogáčová – ona to robí popri svojej práci starostky obce cca 2 mesiace, plne sa do
toho vložili aj s Ing. Tomášom
Nittmannová Anna – opýtala sa konkrétne na turistický oddiel
Mgr. Forgáčová – musia mať pridelené IČO, financie dostane žiadateľ, podľa určených
podmienok, aj obec môže byť uvedená ako žiadateľ. Sledujú sa výzvy, termíny na predloženie
projektov, vyberať to bude výberová komisia, aby sa dostalo na každého člena postupne
Mgr. Prcúch Ján – opýtal sa, či je členstvo otvorené?
Mgr. Forgáčová – do termínu podania žiadosti do 28.7.2015 je otvorené členstvo,
rozhodujúce je, či bude štatút MAS
RNDr. Štefanková- dá sa aj vystúpiť, požiadala o schválenie aj zástupcu poverenej osoby,
v prípade jej neúčasti
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Mgr. Forgáčová – ešte pripomenula, že do termínu odoslania žiadosti sa dajú
pripomienkovať stanovy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.
starosta – požiadal o návrhy na poverenú osobu a jej dvoch zástupcov
Hlasovanie:

Uznesenie č.4/3/2015/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
A, Schvaľuje
Vstup Obce Hodruša-Hámre do občianskeho združenia:
Názov združenia: Občianske združenie POHRONSKÁ CESTA
Sídlo združenia: Orovnica č. 96, 966 52
IČO: 42396387
B, Poveruje
Starostu obce Jozefa Urama a v prípade jeho neprítomnosti poslankyňu Ing.Ľubicu
Ološtiakovú MBA, alebo poslanca Ing. Bruna Suchého na zastupovanie Obce HodrušaHámre v orgánoch Občianskeho združenia Pohronská cesta so sídlom Orovnica č. 96, 966 52
s riadnym hlasovacím právom.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 4/3/2015/OZ
Ing.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík
Katarína
Katarína
Rudolf

Ospr.
Ospr.
Počet poslancov

Galeta
Ján

Ospr.
Ospr.
Celkom

Hlasovanie

ZA

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

ZA

9

Prítomní

9

5

PROTI

0

ZA
ZA
Neprítomní
ZDRŽAL SA

ZA
4
0

Starosta poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a ukončil 4. mimoriadne zasadnutie OZ
o 17,00 hod.
Zapísala : Dirnbachová Ľubomíra
Overovatelia:
Ing. Ološtiaková Ľubica MBA

Ing. Sombathyová Alena

Jozef Uram
starosta obce
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