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Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica
Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 4.5.2017 v zasadačke ŠD o 17,00 hod
Zasadnutie OZ zvolal starosta obce Jozef Uram, podľa § - u 12, ods. 1 zák. SNR č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Počet prítomných poslancov je
osem, obecné zastupiteľstvo je uznášania sa schopné. Starosta privítal prítomných a otvoril 2.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
Prítomní poslanci:

Mgr. Ján Prcúch

Ing. Ľubica Ološtiaková MBA

Barboríková Katarína, Ing.
Brestenská Katarína, Ing.
Galeta Ján
Nittmannová Anna
Ološtiaková Ľubica, Ing., MBA
Prcúch Ján, Mgr.
Sombathyová Alena, Ing.
Gajdošík Rudolf
Neprítomný poslanec: Suchý Bruno , Ing.
HKO

Jana Trubanová, Ing.

prednosta OcÚ:

Ing. Peter Gregor

Prítomní hostia:

podľa prezenčnej listiny v prílohe

Zapisovateľ:

Dirnbachová Ľubomíra

Hlasovanie za overovateľov:

Uznesenie č.2/1/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Overovateľov: Mgr. Ján Prcúch

Ing. Ľubica Ološtiaková, MBA
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/1/2017/OZ
Ing.
Barboríková
Katarína

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

ZA
Počet poslancov

ZA

Hlasovanie

ZA
ZA
Celkom

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA

ZA
Neprítomný

ZA

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

ospr
1
0

Starosta predniesol návrh programu, s tým, že bod 3. sa prejedná po príchode HKO, ktorá príde
neskôr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesenia
Hlavná kontrolórka obce – správy z činnosti
Odpisový plán pre rovnomerné odpisovanie pre rok 2017
Návrh VZN sadzobník poplatkov
Návrh VZN Zásady hospodárenia

7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce

A, Zajac Miloš, Hodruša-Hámre

Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve
o uzavretí vecného bremena – vodovodná prípojka

B, Auto Care, s.r.o. Ivanka pri D. Žiadosť o uzavretie Zmluvy o vecnom bremene –
elektrická prípojka
C, Zacharová M. H.-Hámre

Žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. D. Hámre

D, rod. Kollárová

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú D.Hámre

E, Ing. Prochovníková D. Z.Moravce

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú D.Hámre

F, Mgr. Šmoldasová, F. Dirnbach Žiadosť o zámenu a kúpu pozemku v kú B. Hodruša
G, Bernáth F., Mgr. K. Benčová ,
Repiský Š., Benčová A.
Žiadosti na kúpu pozemkov v k.ú. Dolné Hámre
8. Rôzne

A, Riešenie situácie s túlavými psami a mačkami
B, Informácia o projekte sociálnych terénnych pracovníkov pre MRK
9. Diskusia
10. Záver

3

Obec Hodruša-Hámre

Zápisnica z 2.OZ dňa 4.5.2017

Hlasovanie:

Uznesenie č.2/2/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Program 2. zasadnutia OZ
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/2/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom
ZA

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA
ZA
Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

5. Návrh VZN sadzobník poplatkov
Galeta Ján – navrhol, aby bola poskytovaná 50%zľava na prepravu autobusom pre SSUŠ, študenti
školy reprezentujú obec
Starosta návrh obdržali poslanci v podkladoch , požiadal o pripomienky do ďalšieho OZ
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/3/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Sadzobník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom Obce Hodruša-Hámre
6. Návrh VZN Zásady hospodárenia
Starosta - návrh obdržali poslanci v podkladoch, požiadal o pripomienky do ďalšieho OZ
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/4/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hodruša-Hámre
7. Odpisový plán pre rovnomerné odpisovanie pre rok 2017
starosta – návrh obdržali poslanci v podkladoch
Hlasovanie:
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Uznesenie č.2/5/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Odpisový plán na rok 2017
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/5/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom
ZA

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
8 Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce
A, Zajac Miloš, Hodruša-Hámre Žiadosť o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve
o uzavretí vecného bremena – vodovodná prípojka
starosta – p. Miloš Zajac rekonštruuje dom, po realizácii stavby bude zameraná vodovodná prípojka,
a zriadené vecné bremeno na našom pozemku. Potom bude riadna zmluva o vecnom bremene.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/6/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce,
v k.ú. Banská Hodruša, obec Hodruša-Hámre, a to:
na pozemku parcela E-KN č. 6685/1, zapísaného na LV č. 1439
druh – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2574 m2
žiadateľovi: Miloš Zajac, Banská Hodruša č. 448, 966 61 Hodruša – Hámre.
Žiadateľ bude realizovať prestavbu rodinného domu na svojom pozemku C-KN č. 308,
súpisné číslo 449 k.ú. Banská Hodruša, ktorý hraničí s par. E-KN č.6685/1 vo vlastníctve
obce. Vecné bremeno žiada zriadiť z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky do vodovodnej
siete, ktorá sa nachádza na parcele E-KN č. 6685/1 vo vlastníctve obce Hodruša – Hámre. +
Časť parcely, kde bude zriadené vecné bremeno, bude vyznačené geometrickým plánom,
ktorý dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady.
Pred geodetickým zameraním, žiadateľ uzatvorí s vlastníkom pozemku – obcou Hodruša –
Hámre, zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá bude vyhotovená na náklady žiadateľa.
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HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/6/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom
ZA

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA
ZA
Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

B, Auto Care, s.r.o. Ivanka pri D. Žiadosť o uzavretie Zmluvy o vecnom bremene –
elektrická prípojka
starosta – zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, už žiadateľ mal uzatvorenú. Jedná sa
o novostavbu v kú B. Hodruša, a je to bežný postup, prípojka nn je zakopaná do zeme.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/7/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce /ako povinného/
(Zmluvu o zriadení vecného bremena), a to:
na pozemku, parcela E-KN č. 4030/2
druh – ovocný sad o výmere 3214 m2
na pozemku, parcela E-KN 4041/1
druh pozemku – trvalý trávnatý porast o výmere 12165 m2
v k.ú. Banská Hodruša, obec Hodruša-Hámre, zapísaných na LV č. 1439
žiadateľ, ako oprávnený : Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
IČO: 44 520 204
Vecné bremeno spočíva v povinnosti strpieť pripojenie, uloženie a prevádzku
podzemnej elektrickej prípojky v prospech oprávneného. Vecné bremeno spočívajúce
v práve oprávneného vstupovať na zaťažený pozemok z dôvodu údržby, opráv
a rekonštrukcie podzemnej elektrickej prípojky a zároveň v povinnosti vlastníka – povinného
zaťaženého pozemku strpieť vstup osôb a potrebných mechanizmov na tento pozemok
z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie podzemnej elektrickej prípojky sa vzťahuje na časť
zaťaženej nehnuteľnosti, kde je uložená elektrická prípojka, pričom oprávnený sa zaväzuje
toto právo využívať iba v nevyhnutom rozsahu v dĺžke 29,20 m a šírke 1,4 m na každú stranu
v zaťažených nehnuteľnostiach. Presná špecifikácia dĺžka a šírka vecného bremena je
vymedzená GP č. 10935479-198/16.
Dôvody: oprávnený žiada schváliť zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré sú dané tým ,
že žiadateľ realizoval stavbu a to „ Zariadenie pre regeneráciu a rekondíciu“ na pozemku CKN č. 911/5 a 911/6, k.ú. Banská Hodruša, ktorý hraničí s par. E-KN č.4030/2, druh
pozemku- ovocný sad a 4041/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast vo vlastníctve obce.
Vecné bremeno je zriadené z dôvodu vybudovania podzemnej elektrickej prípojky a to na
6
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mieste napojenia elektrického stĺpu, ktorý sa nachádza na parcele E-KN č. 4041/1 vo
vlastníctve obce Hodruša – Hámre.
Za podmienok: s povinnosťou vypracovať geometrický plán a úhradu všetkých nákladov na
GP a zápisom do katastra nehnuteľností uhradí žiadateľ /oprávnený/
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/7/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

ZA

Hlasovanie

C, Zacharová M. H.-Hámre

ZA
ZA
Celkom
ZA

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA
ZA
Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o kúpu pozemku v k.ú. D. Hámre

starosta – prečítal žiadosť, jedná sa o pozemok pod garážami, chce vybudovať garáž.
Gajdošík Rudolf, predseda MK – MK navrhuje zamietnuť žiadosť, nakoľko na pozemku sa t.č.
nachádzajú 2 garáže, za ktoré majitelia platia dane z nehnuteľností. Pozemok je zarastený.
starosta – žiadateľka vie , že sú tam garáže, vysvetlil jej, že je potrebné dodať súhlas od spoločenstva
vlastníkov bytov, nedodala, na pozemku sa nachádzajú septiky, napojenie iných budov, nemôžeme
pozemok predať, aby sme si nenarobili problémy.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/8/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Neschvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 pís. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zámer predaja svojho majetku v k.ú. Dolné Hámre, a to:
časť pozemku parcela č. E-KN 125/5 – orná pôda o výmere 2155 m2,
časť pozemku parcela č. E-KN 143/1 - záhrada o výmere 64m2
žiadateľ: Zacharová Mariana, Hodruša – Hámre
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky o ktoré žiadateľka
žiada sa nachádzajú za bytovým domom v ktorom žije a na ich mieste si chce postaviť garáž.
Podmienky:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- 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. 2/8/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZDRŽALA SA
PROTI
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

D, rod. Kollárová

PROTI PROTI
Celkom
ZA

PROTI
PROTI
9
Prítomní

PROTI
PROTI
8 Neprítomný

0

7

PROTI

ZDRŽAL SA

1

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú D.Hámre

starosta – žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemku, kúpa im už bola schválená, ale jeden zo
žiadateľov zomrel, preto sa muselo čakať na dedičské konanie. Dedičia žiadajú o kúpu pozemku, je to
súčasť ich dvora, po zameraní zistili, že užívajú obecný pozemok. Postup sa musí zopakovať. Cena bola
schválená na 5,- €/m2.
Gajdošík Rudolf MK – prejednali už v roku 2016, navrhuje vyhovieť
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/9/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 pís. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
zámer predaja svojho majetku v k.ú. Dolné Hámre, a to:
časť pozemku parcela č. E-KN 849/2 – ostatná plocha o výmere 45 m2,
parcela je oddelená geometrickým plánom č. 34611771-84/2012 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu 5,- €/m2
žiadateľ: Eva Kollárová, Modra,
Stanislava Bartošová, Modra,
František Kollár, Modra
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemok o ktorý žiadatelia
žiadajú je z časti zastavaný ich rodinným domom a časť pozemku využívajú ako
predzáhradku
Podmienky:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- 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. 2/9/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom
ZA

E, Ing. Prochovníková D. Z.Moravce

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA
ZA
Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Žiadosť o odkúpenie pozemku v kú D.Hámre

starosta – zámer bol schválený, pripomienky neboli bol zverejnený od 6.4.-3.5.2017, p. Bobiš svoju
žiadosť zrušil.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/10/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 pís. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hodruši-Hámroch číslo
5/20/2016 OZ zo dňa 26.10.2016 zámer zverejnený od 6.4.2017 do 3.5.2017
predaj svojho majetku v k.ú. Dolné Hámre, a to:
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 1246/2 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 313 m2, oddeleného z parciel reg. E KN 196/7 a 197/4
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 1246/29 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 63 m2, oddeleného z parciel reg. E KN 196/7 a 197/4
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 1246/32 – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 55 m2, oddeleného z parcely reg. E KN 196/8
parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 31636519-109/2016 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu 8,- €/m2
žiadateľ: Ing. Daša Prochovníková, Zlaté Moravce
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky o ktoré žiadateľka
žiada sú potrebné pre úpravy, rekonštrukciu a zveľadenie s nimi susediacej nehnuteľnosti,
ktorú žiadateľka vlastní.
Podmienky:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- 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. 2/10/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA
ZA

ZDRŽALA
SA
Počet poslancov
Hlasovanie

ZA

ZA

ZA

Celkom

9

ZDRŽALA
SA
Prítomní

ZA

6

PROTI

ZA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA

Ospr

8

Neprítomný

1

0

ZDRŽAL SA

2

F, Mgr. Šmoldasová, F. Dirnbach Žiadosť o zámenu a kúpu pozemku v kú B. Hodruša
starosta- prečítal žiadosti
Gajdošík Rudolf, MK – najskôr žiadala p. Šmoldasová o zámenu, nebola schválená, potom podal
žiadosť p. Dirnbach, oba prípady sú hodné osobitného zreteľa, navrhuje cenu 5,-€ /m2
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/11/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 pís. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
zámer odpredaja svojho majetku v k.ú. Banská Hodruša , a to:
pozemok parcela č. C-KN 985/3, záhrada, ktorej výmera bude vytvorená GP na 44 m2, tak
ako bola zameraná a vytýčená geodetom, a tvorí ju dvor rodinného domu s.č. 602, ktorého
majiteľkou je Mgr. Šmoldasová
žiadateľke : Mgr. Daniele Šmoldasovej, Olomouc
časť pozemku parcela č. C-KN 985/2 – záhrada , výmera bude stanovená GP
žiadateľovi: František Dirnbach, Hodruša-Hámre
zámer obce odkúpiť do svojho majetku v k.ú. Banská Hodruša , a to:
pozemok parcela č. E-KN 3821 –záhrada, o výmere 27 m2
od majiteľa: Mgr. Daniela Šmoldasová, Olomouc
Za cenu 5,- €/m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky o ktoré žiadatelia
žiadajú tvoria:
- C-KN 985/3 je dvor RD vo vlastníctve žiadateľky Mgr. Daniely Šmoldasovej
- C-KN 985/2 prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa Františka
Dirnbacha
Parcela č. E-KN 3821 je súčasťou miestnej komunikácie a obec ju odkupuje z dôvodu
vysporiadania tohto úseku miestnej komunikácie.
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Podmienky:
- Na základe vzájomnej dohody zo dňa 23.3.2017 Mgr. D. Šmoldasovej a p. F.
Dirnbacha sa p. F. Dirnbach zaväzuje vybudovať na vlastné náklady oplotenie na
hranici pozemku C-KN 985/1 a na hranici novej parcely, ktorá vznikne na miesto parc.
č. 985/3 o výmere 44 m2 a s podmienkou zriadenia vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že p. Dirnbach F. umožní prístup pre majiteľa domu č. 602 po prístupovej ceste
parc. C-KN 985/2 na pešo a osobným autom na nevyhnutne dlhý čas, nie na
parkovanie na uvedenej parcele. Náklady na zriadenie vecného bremena bude znášať
Mgr.D. Šmoldasová. Novo vybudovaná prístupová cesta nebude používaná pre
nákladné vozidlá a ťažkú techniku. Jedná sa o poddolované územie v pamiatkovej
zóne Banská Hodruša. Pokiaľ by došlo k poškodeniu nehnuteľnosti, t.j. rodinného
domu s.č. 602 (pôvodný banícky dom), spôsobenému touto činnosťou, p. F. Dirnbach
sa zaväzuje uhradiť škodu v plnom rozsahu.
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu,
ktorý uhradí: každý účastník v 1/3
-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností,
ktorý uhradí: každý účastník v 1/3

-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy, ktorú
uhradí:
každý účastník v 1/3
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/11/2017/OZ

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

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom
ZA

9

ZA
Prítomní

ZA
8

ZA
ZA
Neprítomný

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

G, Bernáth F., Mgr. K. Benčová ,
Repiský Š., Benčová A.
Žiadosti na kúpu pozemkov v k.ú. Dolné Hámre
Gajdošík Rudolf, MK – bol vypracovaný geometrický plán, teraz je možné stanoviť ceny za pozemky
cez ktorý ide kanál a bude na nich vecné bremeno MK navrhuje cena 1,- €/m a bez vecného bremena
tak, akú cenu mala Slovenská banská, s.r.o. t.j. 5,-€/m2.
Vyjadrili sa aj pôvodní majitelia pozemkov a navrhli priemernú cenu 3,- €/m2.
Hlasovanie:
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Uznesenie č.2/12/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
v zmysle § 9a ods. 8 pís. e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
zámer predaja svojho majetku v k.ú. Dolné Hámre, a to:
A, žiadateľke: Mgr. Katarína Benčová, Dolné Hámre
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/33 – zastavaná plocha o výmere 109 m2,
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797 m2
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/34 - zastavaná plocha - kanalizácia
o výmere 35 m2 oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797
m2
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/35 – zastavaná plocha o výmere 56 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797 m2
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/17 – vodná plocha o výmere 20 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/17 – vodná plocha o výmere 22 m2
parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 31636519-105/2016 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu: 3,- €/m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky ktoré žiadateľka
žiada odkúpiť, hraničia s pozemkami žiadateľky a ich odkúpením by došlo k ich zceleniu.
Podmienky:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
B, Žiadateľovi : Repiský Štefan, Hodruša- Hámre
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/15 – zastavaná plocha o výmere 224
m , oddeleného z parcely reg. C- KN 538/15 - zastavaná plocha o výmere 332 m2
2

novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/40 - vodné plochy o výmere 2m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/17 - vodné plochy o výmere 22 m2
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/36 – zastavaná plocha -kanalizácia
o výmere 34 m2 oddeleného z parcely reg. C- KN 538/16 - zastavaná plocha o výmere 332
m2
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novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/37 – zastavaná plocha o výmere 45 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/15 – zastavaná plocha o výmere 332 m2
parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 31636519-105/2016 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu : 3,- € / m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky ktoré žiadateľka
žiada odkúpiť, hraničia s pozemkami žiadateľky a ich odkúpením by došlo k ich zceleniu.
Podmienky:
- Zriadenie vecného bremena spočívajúce
v práve oprávneného vstupovať na
zaťažený pozemok z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie kanalizácie a zároveň
v povinnosti vlastníka – povinného zaťaženého pozemku strpieť vstup osôb
a potrebných mechanizmov na tento pozemok z dôvodu údržby, opráv a
rekonštrukcie kanalizácie sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti, kde sa
nachádza kanalizácia , pričom oprávnený sa zaväzuje toto právo využívať iba
v nevyhnutom rozsahu v dĺžke 16,73 m a šírke 2 m na každú stranu v zaťažených
nehnuteľnostiach. Presná špecifikácia dĺžka a šírka vecného bremena je vymedzená
GP č. 31636519-105/16.
-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností
s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vyhotovením kúpnej zmluvy
C, žiadateľovi: Bernáth František, Hodruša- Hámre

novovytvoreného pozemku parcela č. C-KN 538/16 – zastavaná plocha o výmere 291 m2,
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/16 - zastavaná plocha o výmere 31 m2
novovytvoreného pozemku parcela č. C-KN 538/38 – zastavaná plocha - kanalizácia
o výmere 36 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/16 - zastavaná plocha o výmere 31 m2
novovytvoreného pozemku parcela č. C-KN 538/39 – zastavaná plocha o výmere 44 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/16 - zastavaná plocha o výmere 31 m2
parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 31636519-105/2016 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu : 3,- € / m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky ktoré žiadateľka
žiada odkúpiť, hraničia s pozemkami žiadateľky a ich odkúpením by došlo k ich zceleniu.
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Podmienky:
- Zriadenie vecného bremena spočívajúce
v práve oprávneného vstupovať na
zaťažený pozemok z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie kanalizácie a zároveň
v povinnosti vlastníka – povinného zaťaženého pozemku strpieť vstup osôb
a potrebných mechanizmov na tento pozemok z dôvodu údržby, opráv a
rekonštrukcie kanalizácie sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti, kde sa
nachádza kanalizácia , pričom oprávnený sa zaväzuje toto právo využívať iba
v nevyhnutom rozsahu v dĺžke 16,73 m a šírke 2 m na každú stranu v zaťažených
nehnuteľnostiach. Presná špecifikácia dĺžka a šírka vecného bremena je vymedzená
GP č. 31636519-105/16.
-

s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností

D, žiadateľom : Ing. Ľubomír Benča, Bratislava a Vladimír Benča, Liptovský Hrádok
novovytvoreného pozemku parcela č. C-KN 538/30 – zastavaná plocha o výmere 55 m2,
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797 m2
novovytvoreného pozemku parcela č. C-KN 538/31 - zastavaná plocha - kanalizácia
o výmere 34 m2 oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797
m2
novovzniknutého pozemku parcela č. C-KN 538/32 – zastavaná plocha o výmere 63 m2
oddeleného z parcely reg. C- KN 538/4 - zastavaná plocha o výmere 797 m2
parcely sú oddelené geometrickým plánom č. 31636519-105/2016 vyhotoveným Geo-mer,
s.r.o. Kremnica.
Za cenu : 3,- € / m2
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým , že pozemky ktoré žiadateľka
žiada odkúpiť, hraničia s pozemkami žiadateľky a ich odkúpením by došlo k ich zceleniu.
Podmienky:
- s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu
- 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. 2/12/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA
ZDRŽAL
ZA
ZA
SA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Počet poslancov
Celkom
9
Prítomní
8 Neprítomný
Hlasovanie

ZA

8

PROTI

0

Ing.
Suchý
Bruno

Ospr
1

ZDRŽAL SA

0

Pán Bernáth František sa poďakoval a ocenil pochopenie. Starosta poďakoval za kompromis.

3. Hlavná kontrolórka obce – správy z činnosti
Trubanová Jana, Ing. HKO – správy dostali poslanci s pozvánkou, sú zverejnené na stránke obce,
požiadala o pripomienky ku plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017, postupuje v zmysle plánu,
k otázkam sa vyjadrí, stač podať mailom
Barboríková Katarína, Ing. – HKO reši veľa vecí naraz, snaží sa, treba jednu činnosť a ísť do hĺbky
HKO – úlohy sú skôr na celý rok, pôjde viac do hĺbky, , dáva návrhy na opatrenia

Uznesenie č.2/13/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
A, Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za II. polrok 2016
B, Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/13/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
8 Neprítomný

ZA

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

11. Rôzne

Kúpa pozemkov pod vodovodom Kopanice –
starosta – buduje sa záchytný zdroj pitnej vody na Kopaniciach, je tam 16 vlastníkov o rôznych
vlastníckych podieloch, v roku 2009 boli zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie týchto podielov,
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chceme pozemky odkúpiť, vysporiadať. Odkupovať sa bude aj od právnych nástupcov. Exekúciu
budeme riešiť s exekútorom.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/14/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Kopanice vedené na LV č. 738 :
a to časť pozemku parc. E-KN 541/1 lesný pozemok o výmere 4151 m2 vedené na LV č. 738.
Obec Hodruša – Hámre ako kupujúci kupuje od spoluvlastníkov v 1.-16 rade ako predávajúci
respektíve ich právni nástupcovia, každý vo výške svojho vlastníckeho podielu, pozemku za
cenu 2€ za m2 , tak ako bolo stanovené v zmluve o budúcej zmluve s vlastníkmi pozemku.
predávajúci:
1, Oľga Kiripolská, Štiavnické Bane
vlastnícky podiel 1/7
2, Ing. Anton Vančo, Banská Štiavnica
vlastnícky podiel 1/7
3, Oľga Romancová, Žarnovica
vlastnícky podiel 1/7
4, Ing. Jaroslav Nitško, Cabaj - Čápor
vlastnícky podiel 1/35
5, Zúbeková Lucia, Bratislava
vlastnícky podiel 1/35
6, Listoferová Ružena, Hodruša - Hámre
vlastnícky podiel 1/7
7, Ing. Justín Zemaník, Bratislava
vlastnícky podiel 1/7
8, Ľuboš Špaňo, Nová Baňa
vlastnícky podiel 1/70
9, Emília Jandová, Hodruša - Hámre
vlastnícky podiel 1/70
10. Marián Nitško, Hodruša - Hámre
vlastnícky podiel 1/35
11. Gabriel Nitško, Žarnovica
vlastnícky podiel 1/35
12. Gabriel Kuka, Hodruša - Hámre
vlastnícky podiel 1/70
13, Hubert Tonhauser, Žiar nad Hronom
vlastnícky podiel 1/28
14, František Tonhauser, Žiar nad Hronom
vlastnícky podiel 1/28
15, Marián Tonhauser, Ábelová
vlastnícky podiel 1/28
16, Hilda Rajčanová, Žiar nad Hronom
vlastnícky podiel 1/28
kupujúci:
Obec Hodruša-Hámre, 966 61 Hodruša-Hámre č. 185, IČO 00320617
Odôvodnenie:
Obec Hodruša – Hámre rozširuje kapacitu vodného zdroja pre Vodovod Kopanice a na časti
uvedenej parcely bude vybudované zariadenie pre záchyt prameňa, časť vodovodného
potrubia a ochranné pásmo vodného zdroja.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/14/2017/OZ
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Barboríková Brestenská Gajdošík Galeta Nittmannová Ološtiaková Prcúch Sombathyová
Katarína
Katarína
Rudolf
Ján
Anna
Ľubica
Ján
MBA

Ing.
Suchý
Bruno

ZA
Počet poslancov

Ospr
1

Hlasovanie

ZA

ZA
ZA
Celkom

ZA

ZA

9

Prítomní

ZA
ZA
8 Neprítomný

ZA

8

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0
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A, Riešenie situácie s túlavými psami a mačkami
starosta – v časti obce Dolné Hámre narastá problém s túlavými zvieratami, ľudia ich kŕmia, hlavne
mačky na sídliskách, chceme riešiť, psov dať do karantény, potom do útulkov, mačky dať kastrovať,
z rozpočtu potrebujeme vyčleniť cca 1500,- €, chceme riešiť rodiny, ktoré vlastnia psov, neplatia dane
a psy nie sú očkované, odchyt a umiestnenie 1 psa je cca 250,-€, odchyt mačiek by sa musel
uskutočniť za pomoci tých, ktorí ich kŕmia.
Hlasovanie:

Uznesenie č.2/15/2017/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Hodruši-Hámroch
Schvaľuje
Riešenie situácie s túlavými psami a mačkami v obci ich odchytom.
HLASOVANIE ZA UZNESENIE č. 2/15/2017/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
ZA
ZDRŽAL
ZA
ZA
ZA
ZA
Ospr
SA
Počet poslancov
Celkom
9
Prítomní
8 Neprítomný
1
Hlasovanie

ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

1

Informácia o zapojení sa do Národného projektu Terénna sociálna práca- sme zaradení medzi 150
obcí na Slovensku, s možnosťou vytvorenia 2 pracovných miest
Terénny sociálny pracovník – VŠ II. stupňa, odbor sociálna práca, psychológia, verejná správa
Terénny pracovník – minimálne stredné vzdelanie
obec poskytne priestory a 1 počítač, náplň práce – osveta, práca s klientom, do roku 2022
Diskusia
Prcúch Ján, Mgr. – zúčastnil sa pracovného stretnutia v MŠ – najaktuálnejší problém je strecha, je
nutné nájsť prostriedky
starosta – robili sme prieskum trhu je to cca 12.000,- € bez DPH, hľadáme cez nejaké projekty, ak nie
tak z vlastných zdrojov. V MŠ máme 70 detí, 23 odchádza do ZŠ, väčšina do našej základnej školy cca
20 detí. Ďalší problém je havarijný stav kotolne v budove DD a DSS Societa, budova je vlastníctvom
VÚC B.Bystrica, navrhujeme zámenu za pozemky pod cestami, aby sme mohli čerpať fondy.
Prcúch Ján, Mgr. – na základe postrehov od občanov žiada pripraviť koľko financií máme po zimnom
období na údržbu miestnych komunikácií, zistiť cenu za 1 m2 do budúceho zasadnutia
starosta – zúčastnil sa prezentácie stroja na tepelné vysprávky ciest cena je cca 5000,- € bez DPH,
cena na 1 m2 potom vychádza na 7,- €/m2, využíva sa frézovaná drva
Gajdošík Rudolf – je to jednorázová investícia, cestári majú podobné, navrhuje dodávateľsky
starosta – je aj taká možnosť, že sa spojí viac obcí. Informoval, že sa bude robiť nový koberec na ceste
III. triedy 2 km v okrese Žarnovica a 2 km okrese Banská Štiavnica, tu v kú B. Hodruša.
Prcúch Ján, Mgr. – opýtal sa na most na Prachovňu
starosta – na moste na Prachovňu bola umiestnená dopravná značka, zákaz vjazdu do 3,5 t, z dôvodu
zlého technického stavu mosta, je staticky narušený musíme zamedziť ťažbu a prepravu cez most.
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Zisťovali sme cenu opravy na projektovú dokumentáciu je potrebné 5-15 tisíc- € a na realizáciu opravy
mosta 30 až 40 tisíc €, to by bola oprava jedného mosta
Barboríková Katarína, Ing. – opýtala sa územné konanie ohľadne odkaliska, bolo to zverejnené
starosta – bolo zverejnené, pripomienky sme odoslali na Min. životného prostredia, obdržali sme
podpisovú akciu, aj to sme zaslali na ministerstvo, obec dala výhrady k prašnosti pri prevoze,
v prevádzkovom poriadku je to riešené kropením, v jarku nie je arzén, je monitorovaný
Prcúch Ján, M gr. – bude robené permanentné kropenie odkaliska a cesty, je to zvlhčovanie, musí sa
to riešiť z viacerých pohľadov
Ološtiaková Ľubica, Ing, MBA – opýtala sa čo obsahuje projekt na rekonštrukciu športového domu?
starosta – rekonštrukciu energetickej úspornosti – výmena kotlov, radiátorov, svietidiel, strechy,
zateplenie, výmena okien – to sú nárokovateľné položky, výmena sociálnych zariadení nie je
nárokovateľná položka, projektovú dokumentáciu financuje obec 12.000,- €, potom z fondov
Galeta Ján – občania si žiadajú ďalší kontajner na šatstvo, platí sa zaň?
prednosta – kontajner musí byť vyťažený, oslovíme prevádzkovateľa, či je možné pridať ešte 1
kontajner, o zbere šatstva vykazujeme množstvá v štatistike o odpadoch, neplatí sa
starosta – potrebné je dokúpiť kontajnery na sklo, papier, podnikatelia majú mať spracovaný plán
odpadového hospodárstva, zazmluvneného odberateľa, nemajú hádzať odpad do kontajnerov,
slúžiacich pre KO občanov
Gajdošík Rudolf – treba určiť priority, plánovať práce, bol v MŠ, je vymaľované, opravené toalety,
a teraz tečie strecha
starosta – strecha v MŠ roky nezatekala, stalo sa to túto zimu, padol aj plafón, ale to nesúvisí so
zatekaním
Gajdošík Rudolf – strachy sú v zlom stave na všetkých budovách – je potrebný aspoň ochranný náter
zastaviť koróziu, sú to bežné údržbárske práce, na škole, na ŠD, kolkárni, tribúne, dome služieb,
telocvičňa v BH – je poriešená, na hodrušskej krčme
starosta – hodrušská krčma – obec vlastní poštu a krčmu a na druhom poschodí sú byty v súkromnom
vlastníctve, navrhli sme p. Bačovi, tvoriť fond opráv, obec sa bude podieľať podľa m2.
Gajdošík Rudolf – upozornil na nárast financií za fekálne vozidlo, ktoré parkuje na Kopaniciach, vyváža
fekálie na ČOV do Žarnovice, preto navrhuje riešenie vybudovať pri jestvujúcej ČOV prídavnú nádrž
cca 50 m3 a vypúšťať fekál tam, a postupne prečerpávať do ČOV, lebo sa nemôže obsah fekálu naraz
vypustiť do ČOV, treba to dať posúdiť projektantom, či je to kapacitne možné. Ďalej žiada kontajnery
na separovaný odpad na Kyslej, navrhuje pri DD a DSS
starosta – ak to schvália, nie je priestor, pri dome služieb je problém s parkovaním. ČOV je na
ekvivalenty, je potrebné dobudovať prívodný kanál – k upchatiu dochádza hádzaním vlhčených
utierok do odpadu, čerpadlá sa preto kazia, utierky sa namotávajú na lopatky
Cimra Anton – opýtal sa, či máme zriadený zberný dvor?
starosta – bude sa zriaďovať na školskom dvore pri bývalej ZŠ v D. Hámroch, potom stiahneme všetky
kontajnery
Cimra Anton – opýtal sa, či je rozpočet programový?
Trubanová Jana, Ing. HKO – je to, konzultovala to, je na 5 cifier, pri záverečnom účte budú aj
poznámky k jednotlivým položkám a textová prezentácia, ukazovatele a ciele, máme to podrobnejšie,
rozpočet by nemal tvoriť len ekonóm, ale aj poslanci, mali by sme prejsť body, návrhy, treba prejednať
návrh už od októbra.
Starosta poďakoval za účasť a spoluprácu, súčasne pozval na májové oslavy dňa 6.5.2017 a ukončil 2.
zasadnutie OZ o 19,40 hod.
Zapísala: Ľubomíra Dirnbachová
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Overovatelia:
................................................
Ing. Ľubica Ološtiaková, MBA

............................................
Mgr. Ján Prcúch

...............................................
Ing. Peter Gregor
prednosta OcÚ

............................................
Jozef Uram
starosta obce
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