ZÁPIS
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch
konaného dňa 26.03.2014
___________________________________________________________________________
Prítomní poslanci:

podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania OZ prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita
Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný a ospravedlnený: Ing. Ján Mokrý
Prítomní občania:

podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania OZ súhlasilo s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie
programu.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Inventarizácia majetku Obce Horné Hámre za rok 2013.
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
6. Dodatok k VZN č. 2/2013.
7. Žiadosti o dotácie pre ZŠ Župkov, CVČ Nová Baňa a CVČ Žiar nad Hronom za
obdobie od 1.1.2014 – 30.6.2014.
8. Rôzne.
9. Žiadosti občanov.
10. Interpelácie poslancov.
11. Interpelácie občanov.
12. Diskusia.
13. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan
Mokrý. Privítal prítomných poslancov a ostatných prítomných na rokovaní. Oboznámil ich
s navrhnutým programom rokovania. Zároveň konštatoval, že na rokovaní OZ z celkového
počtu poslancov 7 sú prítomní 6 poslanci. Ospravedlnený bol Ing. Ján Mokrý. Starosta obce
konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné.
2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa a schválenie
programu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Anton Fusatý, Martin Gontko
Členovia návrhovej komisie: Ing. Lýdia Papajová, Ing. Ján Michálik, Marián Maruška
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Habláková

UZNESENIE č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a/ schvaľuje program zasadnutia
b/ volí overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Anton Fusatý, Martin Gontko
c/ volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lýdia Papajová, Marián Maruška, Ing. Ján Michálik
d/ starosta obce určuje zapisovateľku: Mgr. Zuzana Habláková
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
3. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení previedol JUDr. Ján Belička, hlavný kontrolór obce. Prehľad
k plneniu uznesení dostali poslanci ako pracovný materiál.
Hlavný kontrolór obce sa vyjadril, že uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 10.01.2014 sú splnené
a uznesenia OZ z predchádzajúceho roku 2013 sú takisto splnené, okrem Uznesenia č.
27/2013 – predaj pozemkov manželom Tadianovým, ktoré je v plnení.
Poslanci k uvedenému nemali žiadne návrhy a pripomienky..
UZNESENIE č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie správu o kontrole plnenia
uznesení za rok 2013 a správu o kontrole uznesení z rokovania obecného zastupiteľstva dňa
10.01.2014.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

4.Inventarizácia majetku Obce Horné Hámre za rok 2013.
Starosta obce odovzdal slovo ekonómke obce Emílii Minarčinovej, ktorá prítomných
podrobnejšie informovala o inventarizácii majetku a záväzkov k 22.01.2014. Táto
inventarizácia bola riadne prevedená v mesiaci január 2014. Taktiež ekonómka obce
informovala o zozname majetku vyradeného pri inventarizácii k 31.12.2013.
Záznam ústrednej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku a záväzkov a protokol
o vyradení investičného majetku tvorí prílohu tejto zápisnice.
Otázky a pripomienky poslancov:
Ing. Lýdia Papajová – informácia k dlhodobému drobnému hmotnému majetku, čo konkrétne
patrí napr. do sady učebných pomôcok.
Ekonómka obce informovala prítomných, že medzi DDHM patrí napr. skrinka, práčka,
učebné pomôcky, stavebnice, kocky, počítadlo, kužeľky a pod. Vyjadrila sa, že riaditeľka MŠ
vyraďovala učebné sady, ktoré mali už dlhodobo v inventarizácii.
JUDr. Ján Belička – požiadal ekonómku obce, aby pri záverečnom účte bol zahrnutý aktuálny
stav pohľadávok, hlavne od občanov.
UZNESENIE č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) schvaľuje výsledok inventarizácie Obce Horné Hámre za rok 2013.
b) schvaľuje vyradenie majetku v sume 21 856,64,- € podľa priloženého protokolu o vyradení
investičného majetku.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Starosta obce odovzdal slovo JUDr. Jánovi Beličkovi, hlavnému kontrolórovi obce.
JUDr. Ján Belička informoval prítomných o správe č. 1/2014, ktorá sa týkala kontroly
účtovných dokladov o použití finančných prostriedkov za 4. štvrťrok 2013 vrátane Materskej
školy Horné Hámre, o vykonaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly poverenými
zamestnancami obce a súlad príjmov a výdavkov s príslušnou kapitolou rozpočtu obce na r.
2013. Vyjadril sa, že vykonanou finančnou kontrolou neboli zistené žiadne porušenia
všeobecne záväzných predpisov ani iné nedostatky.
K správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2014 sa vyjadril podrobnejšie, nakoľko
sa týkala poskytnutiu a vyúčtovania finančnej dotácie pre občianske združenie TJ Klas Horné
Hámre vo výške 1500 € a občianskemu združeniu DHZ Horné Hámre vo výške 500 €. Hlavný

kontrolór obce vyjadril spokojnosť s obidvomi príjemcami finančnej dotácie, nakoľko boli
predložené dokumenty, ktoré po vykonaní kontroly boli v poriadku.
Poslanci k uvedenému otázky a pripomienky nemali.
UZNESENIE č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie
a/ správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1 a 2 /2014 – kontroly účtovných
dokladov o použití finančných prostriedkov za 4. štvrťrok 2013 a vyúčtovania finančných
dotácií.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
6. Dodatok k VZN č. 2/2013.
Starosta obce ospravedlnil za neúčasť pani riaditeľku MŠ Ľudmilu Bistovú, ktorá sa
z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť rokovania OZ. Oboznámil prítomných s návrhom
na dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2013, ktoré sa týka stanovení
podmienok, na základe ktorých sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školskom zariadení od zákonného zástupcu, konkrétne sa jedná o čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ Horné Hámre nasledovne:
Dieťa s trvalým pobytom v obci Horné Hámre – 7,00 €
Dieťa s trvalým pobytom mimo obce Horné Hámre – 10,00 €
Dieťa vo veku od 2 do 3 rokov – 40,00 €
Starosta obce vysvetlil prítomným, že riaditeľka materskej školy uvedený návrh podala na
základe zisťovaní, konzultácii a prieskumu v žiarskom regióne a žarnovickom regióne, kde aj
iné obce či mestá majú rozdelené tieto poplatky podľa toho, či je dieťa na trvalom pobyte
v obce, alebo sú to deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo obce, taktiež obce, kde MŠ navštevujú
deti vo veku 2 – 3 rokov, nakoľko tieto deti si vyžadujú väčšiu starostlivosť.
Otázky a pripomienky poslancov:
Ing. Anton Fusatý – „To je školné za mesiac? Ako to funguje aj v iných obciach, aby deti
neboli diskriminované a bolo to spravodlivé.“
Starosta obce – „Pani riaditeľka si to preverovala aj na krajskom školskom úrade a na základe
toho vypracovala návrh na dodatok k VZN.“
Marián Maruška – „Je rozdiel keď je občan Horných Hámrov a keď sem vozia deti zo
Žarnovice.“

Martin Gontko – „Ja som člen školskej rady, ja to vidím trochu inak. Minulý rok sme
schvaľovali 7,00 €. Zisťoval som, že v Žarnovici sú uprednostnené deti z mesta. Tiež
navrhujem, aby aj tu boli deti z Horných Hámrov uprednostnené. Cítim však problémy, že
navrhovaných 10,00 € pre dieťa s trvalým pobytom mimo našej obce je dosť, čo môže
spôsobiť to, že rodičia budú uvažovať presunúť deti napr. do Ostrého Grúňa. Tých 40,00 €
treba riešiť vtedy, keď budú 2-3 ročné deti a či vôbec budú. Suma 7,00 € na dieťa s trvalým
pobytom v obci, to je v poriadku, avšak nesúhlasím so sumou 10,00 € na dieťa s trvalým
pobytom mimo našej obce. K návrhu na dodatok k VZN poviem, koľko detí v súčasnosti
navštevuje MŠ? A koľko je prihlásených na školský rok 2014/2015? Potom si skutočne
môžeme dať 10,00 €, ale viem, že to dnes tak nie je. Taktiež pred pol rokom sme zvyšovali
pracovný čas zamestnancom. Ja som za to, aby ľudia mali prácu, aby deti chodili čo najviac
do škôlky, ale pozor na vnútorné veci.“
Starosta obce – „Tento návrh sa na dnešnom rokovaní nemusí prejednať, môžete zvážiť
o prejednaní návrhu najskôr na Rade školy. Čo sa týka stretnutia Rady školy, nepodarilo sa
ešte uskutočniť toto zasadnutie, nakoľko pani predsedkyňa je pracovne zaneprázdnená a pod.“
Ing. Ján Michálik – „Ja by som sa chcel teda tiež na školskej rade opýtať, čo sa vlastne deje,
lebo počúvam aj ja také správy, že síce pani riaditeľka je dobrá menežérka, ale to ostatné už
nie je také dobré ohľadom detí a z toho dôvodu, pravdepodobne rodičia svoje deti presunú do
inej škôlky. Nemal som možnosť navštíviť škôlku a zistiť to, ale takéto reči sa šíria. Tiež
chcem vedieť názor starostu obce, čo on vie o tom, či sa to zakladá na pravde. Čo sa týka
návrhu na dodatok k VZN, súhlasím s tým, aby sa to prejednalo na Rade školy.“
Starosta obce – „Pred Vianocami som bol pozvaný na rodičovské združenie, kde pani
riaditeľka prejednávala aj podnety zo strany rodičov. Trochu ma zarazila účasť, bolo to 7
rodičov. Každý mesiac pani riaditeľka vykazuje účasť detí. Priemerne je to 11 – 13 detí
mesačne. Zatiaľ som nezaznamenal sťažnosti alebo podnety rodičov, že by boli s niečím
nespokojní. Tiež písomnou formou sme nič neobdržali, nikto ma telefonicky nekontaktoval
s nespokojnosťou alebo s dôvodom, prečo by rodič uvažoval presunúť dieťa do iného
zariadenia. Samozrejme, s ohľadom na tieto informácie urobím všetko pre to, aby sa školská
rada zvolala a tieto veci mohli byť na nej prejednané.“
UZNESENIE Č. 9/ 2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie návrh na dodatok k VZN č.
2/2013 o čiastočnej úhrade nákladov v MŠ Horné Hámre a o návrhu zmeny VZN č. 2/2013
bude rokovať po prerokovaní v Školskej rade pri MŠ Horné Hámre.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

7. Žiadosti o dotácie pre ZŠ Župkov, CVČ Nová Baňa a CVČ Žiar nad Hronom za
obdobie od 1.1.2014 – 30.6.2014.
Starosta obce oboznámil prítomných s podanými žiadosťami o poskytnutie dotácie na I.
polrok 2014 pre Centrum voľného času Žiar nad Hronom, Centrum voľného času Nová Baňa
a Záujmové vzdelávanie ZŠ Župkov.
UZNESENIE č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje dotáciu Obce Horné Hámre za obdobie
od 01.01.2014 – 30.06.2014 na jedno dieťa pre:
Centrum voľného času Žiar nad Hronom v sume 18,00 €.
Centrum voľného času Nová Baňa v sume 22,00 €.
Záujmové vzdelávanie Župkov v sume 22,00 €.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
8. Rôzne.
Informácia starostu obce o výsledku prieskumu trhu – Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
v obci Horné Hámre
Starosta obce informoval prítomných o výsledku prieskumu verejného obstarávania
v predmete: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu v obci Horné Hámre. Súťažné podklady
boli zaslané štyrom subjektom, a to:
Technické služby mesta Nová Baňa
Technické služby Žiar nad Hronom, a.s.
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
SITA Slovensko a.s., Banská Bystrica
Cenové ponuky predložili dva subjekty, a to:
SITA Slovensko a.s., Banská Bystrica
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Na základe predložených cenových ponúk bola najvýhodnejšia ponuka Mestského podniku
služieb s.r.o. Žarnovica. Od 01.03.2014 Obec Horné Hámre má uzatvorenú zmluvu za zber,
prepravu a zneškodňovanie odpadu s Mestským podnikom služieb s.r.o. Žarnovica.
Starosta obce informoval prítomných so zavedeným systémom „žetónov“ v obci. Tento
systém zvozu komunálneho odpadu zo 110 l a 1100 l nádob slúži k objektívnej fakturácii
reálneho počtu kukanádob, čo bude mať priamy dopad na celkové náklady spojené so
zabezpečovaním zberu a prepravy odpadu v obci.

Otázky a pripomienky:
Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška – informácia o systéme zakúpenia chýbajúcich žetónov
Starosta obce – „Pokiaľ nebude občanom v rodinách postačovať počet žetónov, poplatok sa
vypočíta podľa počtu osôb v rodine v súvislosti s počtom týždňov v kalendárnom roku, kedy
prebieha zvoz. Preto cena v každej domácnosti bude iná. Tento zavedený systém nie je
uzavretá vec. Zaviedli sme to kvôli tomu, aby sa fakturovali reálne náklady.“
Ing. Ján Michálik – „Základ vychádza z toho, že ten žetón má slúžiť na to, aby sa vedelo,
koľko kukanádob sa bude fakturovať.“
Ing. Anton Fusatý – „Počet žetónov musí byť adekvátny počtu osôb v domácnosti.“
Starosta – „Sme ešte len v prvom mesiaci skúšobnej prevádzky, je to ťažké povedať. Musí
tento režim bežať minimálne pol roka, potom vieme situáciu vyhodnotiť.“
Martin Gontko – „Za Mestský podnik služieb poviem z nášho pohľadu, stalo sa, že občan mal
kukanádobu a žetón nemal, to znamená, že tú nádobu mu nemôžeme zobrať. Na druhej strane
občan to berie tak, že si poplatok za komunálne odpady platím a kukanádoba nebola
vyvezená. Súhlasím s tým, čo sa tu prejednáva. Uvediem príklad, keď ideme po ulici, kde
nebude ani jedna kukanádoba. Napr. časť obce Mešterovská, kde sú problémy s rodinnými
domami. Bola zatarasená ulica.
Starosta obce – „V súvislosti s týmto problémom budeme postupovať v spolupráci s Mestom
Žarnovica a v spolupráci s dotknutými orgánmi. Službu však pre občanov musíme
zabezpečiť, preto nebudeme hľadať prekážky. Stalo sa aj to, že občan stratil žetóny, ale my
sme uznali aj iné označenie.“
Starosta obce informoval prítomných aj o jarnom čistení, ktoré bude prebiehať v jarných
mesiacoch, pričom bude umiestnený veľkokapacitný kontajner na troch miestach v obci.
Taktiež okrem toho, že môžu občania odvážať nebezpečný odpad do zberného dvora
v Mestskom podniku služieb v Žarnovici, obec zabezpečuje 2 x do roka zvoz nebezpečného
odpadu v obci a tiež v priľahlých častiach obce.
UZNESENIE č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o výsledku verejnej súťaže - zber, preprava
a zneškodnenie odpadu v obci Horné Hámre na obdobie od 01.03.2014 do 31.12.2015.
b) odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom verejnej
súťaže s Mestským podnikom služieb s. r. o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica o
poskytovaní služieb zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu v obci Horné Hámre.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

Informácia starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom zmluvy o službách so spoločnosťou OPEN
DOOR, s.r.o. Šaľa – externý manažment projektov. Je to poradenská spoločnosť, ktorá
organizuje profesionálne manažérske a obchodné programy. Pomáha byť úspešný pri
projektoch realizovaných za účelom získania finančnej dotácie na rôzne aktivity.
UZNESENIE č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch odporúča starostovi obce uzatvoriť zmluvný
vzťah so spoločnosťou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa v súvislosti s realizáciou projektov za
účelom čerpania eurofondov v období 2014 – 2018.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Marián Maruška
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

Plat starostu obce
Plat starostu obce sa raz ročne prerokúva v súvislosti s novelou zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení novely č. 154/2011 Z. z.
UZNESENIE č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch na základe novely zákona o platových pomeroch
a právnom postavení starostov obcí č. 253/1994 Z. z. v znení zákona 154/2011 Z. z.
s účinnosťou od 01.01.2014 schvaľuje plat starostu obce v sume 1 575,00 €.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

9. Žiadosti občanov.
Žiadosť Školskej jedálne pri Materskej škole Horné Hámre 156
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou ŠJ pri MŠ o zakúpení nového inventára pre
školskú jedáleň. Jedná sa o dosky na krájanie mäsa a zeleniny, stojan na dosky, pracovné
meradlo-kalibrovaný vlhkomer, smaltovaný pekáč s pokrývkou, chladničku, 5 ks hrncov
rôzneho objemu a detský príbor v počte 12 ks.
Otázky a pripomienky poslancov:
Ing. Lýdia Papajová – informácia o počte stravníkov a počte obedov, navrhuje zakúpiť
kvalitný nerezový riad, ktorý dlhšie vydrží.
Marián Maruška – návrh na zakúpenie kvalitného nerezového riadu.
JUDr. Ján Belička – „Táto žiadosť je záležitosťou pani riaditeľky MŠ. Túto žiadosť mala
podať pani riaditeľka, ktorá je kompetentná predkladať podnety a návrhy obecnému
zastupiteľstvu.“
Starosta obce – navrhol túto požiadavku zahrnúť do školskej rady
Marián Maruška – navrhol zvolať Radu školy pri MŠ a následne sa uvedená požiadavka
prerokuje na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a/ berie na vedomie žiadosť vedúcej školskej jedálne MŠ v Horných Hámroch p. Margity
Majsniarovej o zakúpenie nového inventára pre školskú jedáleň s tým, že po upresnení
nákupu požadovaného inventára bude žiadosť prerokovaná na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
Žiadosť o zníženie sadzby za nájom verejného priestranstva – Vladimír Kosťov, Horné
Hámre 70
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Vladimíra Kosťova, bytom Horné
Hámre č. 70 o zníženie sadzby nájomného za verejné priestranstvo.
Na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Horné Hámre č. 6/2012 pre rok
2013 a platných sadzieb za nájom verejného priestranstva sa uvedenej žiadosti nevyhovuje.

UZNESENIE č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a/ berie na vedomie žiadosť Vladimíra Kosťova, bytom Horné Hámre č. 70, 966 71 Horné
Hámre o zníženie sadzby za nájom verejného priestranstva za rok 2013.
b/ neschvaľuje zníženie sadzby za nájom verejného priestranstva.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý
Žiadosť stavebníkov a majiteľov pozemkov – financovaniu projektu elektrického vedenia
v lokalite nad obecným úradom
Starosta obce prítomných oboznámil so žiadosťou p. Jozefa Viciana, H. Hámre 98, Jozefa
Barboru, H. Hámre 390, Richarda Marušku, Župkov 299 a Ing. Viery Bernátovej, Ostrý Grúň
82 ako stavebníkov a majiteľov pozemkov v lokalite nad obecným úradom, kde vzniká nová
ulica s IBV.
Jozef Vician, H. Hámre 98 a Ing. Viera Bernátová, O. Gruň 82 – žiadosť stavebníkov
o dostavbu cestnej komunikácie v lokalite nad obecným úradom
Starosta obce prítomných oboznámil so žiadosťou p. Jozefa Viciana, H. Hámre 98 a Ing.
Viery Bernátovej, O. Grúň 82 vo veci dostavby cestnej komunikácie smerom od obchodu
COOP Jednota k Matonokovcom a k novostavbám. Starosta obce sa k uvedenému vyjadril, že
na túto dostavbu by sa mohli použiť cestné panely, ktoré sa nachádzajú na dolnom konci
miestneho cintorína, ktoré vedú k veľkokapacitnému kontajneru, ďalej cestné panely
parkoviska pred areálom materskej školy.
Otázky a pripomienky:
Starosta obce – „Pred novostavbou p. Viciana je vzostup pozemku, je tam svah. Jarok máme
čiastočne odvodnený, ale je potrebné odvodnenie napojiť k novostavbe rodinného domu p.
Bernátovej. Takýmto spôsobom by sme vedeli určitú časť komunikácie spevniť formou
terénnych úprav. Čo sa týka projektov elektrickej siete, budeme kontaktovať kompetentnú
osobu, ktorá robí projekty a s ohľadom na zabezpečenie verejného osvetlenia bude
nevyhnutné rozšíriť elektrické vedenie.“
Ing. Anton Fusatý – „Tam, kde je kontajner, tie panely akceptujem, panely s odstavnej plochy
pred materskou školou, neviem, aby sa prekladaním nepoškodili. Parkovisko pred cintorínom
nie je obecné.“

Starosta obce – „Parkovisko nie je vo vlastníctve obce. Plánujeme rekonštrukciu domu
smútku, kde bude potrebné vysporiadať vlastníctvo.“
Ing. Ján Michálik – „Mali by sme urýchlene dokončiť bytovku na dolnom konci, a potom
všetky sily a prostriedky sústrediť na opravu miestnych komunikácií. Tých ciest je veľmi veľa
a treba to riešiť. Otázka je z čoho a kedy. Taktiež v lokalite „od Šuhajdov“ je potrebné urobiť
cestu. Myslím si, že darmo budeme mať krásnu bytovku, keď cesta k nej nebude dobrá. Treba
urobiť každý rok voľačo. Tiež je potrebné urobiť protipovodňové opatrenia. Čo sa týka
kladenia panelov, koľko sa tých panelov poškodí, keď sa budú trhať z cesty a koľko sa
poškodí, keď sa ešte budú klásť?“
Jozef Vician – Uvažovali sme, že by sme si to urobili sami, ale na obhliadke bolo povedané,
že je tam vízia viac domov, čo sa týka elektriny. Tá ulica ide až ku kostolu.“
Marián Maruška – „Ja som za, sú to mladé rodiny, potrebujeme tu ľudí.“
UZNESENIE č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch
a) berie na vedomie žiadosť stavebníkov a majiteľov pozemkov k financovaniu projektu
elektrického vedenia v časti miestnej komunikácie Matonokovci.
b) berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Viciana a Ing. Viery Bernátovej k dostavbe miestnej
prístupovej komunikácie od cesty II/512 k rodinnému domu stavebníkov Ing. Viery
Bernátovej.
c) schvaľuje financovanie projektu elektrického vedenia v časti miestnej komunikácie po
rodinný dom stavebníka Ing. Viery Bernátovej.
d) schvaľuje financovanie dostavby prístupovej komunikácie od cesty II/512 v dĺžke cca 200
m.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján
Michálik, Ing. Anton Fusatý, Marián Maruška
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Prítomní: Ing. Lýdia Papajová, Martin Gontko, Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Ing.
Anton Fusatý, Marián Maruška
Neprítomný: Ing. Ján Mokrý

Žiadosť o spolufinancovanie obce – Tibor Jányi, správca farnosti
Na rokovaní obecného zastupiteľstva bol prítomný aj správca farnosti Horné Hámre a filiálky
Župkov Tibor Jányi. Poslancov oboznámil s požiadavkou na všetkých občanov, ktorá sa týka
zabezpečenia ekonomického chodu farnosti do budúcna. Žiadosť v celom znení bude
doručená do každej domácnosti, pričom sa občania budú môcť k tomu písomne vyjadriť.
Otázky a pripomienky:
Ing. Lýdia Papajová – „Čo ten poplatok zahŕňa?“
p. farár – „Je to príspevok a podľa toho, koľko nás bude, rozhodne v II. kole farská rada, ako
s nimi naložíme. Teraz sa nedá povedať, na čo tie peniaze použijem. Či na réžijné náklady

alebo investičné veci, podľa toho uvidíme, koľko nás bude. Bude rozdiel v tom, či nás bude
50 alebo 200. Z môjho pohľadu sa veľa ľudí vezie a je nefér, aby úzka skupina ľudí dotovala
skupinu ľudí, ktorá kostol potrebuje. Napr. oprava organa, servis, zvony a iné veci. Myslím si,
že navrhovaná suma nie je pre človeka rujnujúca.“
Ing. Lýdia Papajová –„Ja navrhujem vypracovanie cenníka napr. za pohreby, krsty a pod.“
p. farár – „Ja som to už 2 x navrhoval v tejto obci, aj som to vyhlásil. Ja nemám problém
povedať každému, ale toto je vec určitej hrdosti. Ak som katolík v Horných Hámroch a ak
chcem, aby ten objekt nejako vyzeral, tak sa o to musím aj starať. Niekto môže prispievať
viac, niekto menej. Je to spoluúčasť človeka. Je tu skupina ľudí, ktorá sa spoľahne na iných.
Ja chcem týmto len vedieť, kto je ochotný základnou sumou prispieť. Je ťažké tieto veci určiť
každému, nakoľko sa niekomu darí lepšie, niekomu nie. Ja chcem len vedieť formou
prieskumu, koľko ľudí má viac-menej záujem.“
Martin Gontko – „Je vidieť aj na farskom úrade, že sa o to staráte, len z toho vyplýva, že
zvončeky sú prázdne.“
p. farár – „Ja som spokojný s ľuďmi, ktorí chodia do kostola a dávajú finančné prostriedky,
ale situácia je vážna do budúcnosti. Niektoré farnosti sa môžu rušiť. Ale príde doba, že tie
farnosti, ktoré nebudú ekonomicky sebestačné sa jednoducho zrušia. My žijeme z financií,
ktoré dali naši predkovia. My sa v súčasnosti iba vezieme. Ja chcem trochu prebudiť ľudí, aby
sme si uvedomili zodpovednosť za to, že tu niečo zostane aj po nás. Myslím si, že obec pri
takomto počte obyvateľov by nemal byť problém udržať ekonomický chod farnosti. Problém
je vtom, keď sa 2/3 obyvateľov vezie.
Na závere sa p. farár poďakoval za pochopenie a poprosil prítomných poslancov, aby tieto
informácie podľa potreby reprodukovali aj občanom.
10. Interpelácie poslancov.
Ing. Ján Michálik – „Chcem upozorniť, čo sa týka vývozného miesta „na Dupajovej“, že nie
sú dobré ohlasy. Tvorí sa tam čierna skládka a teraz to začína vadiť našim ľuďom. Mne
osobne vadí aj skládka aj cesta. Je to doničené a je tam všelijaký materiál. Nie celkom dobre
je to tam riešené. Chcem povedať, že by bolo tam treba niečo robiť aj s potokom. Pri väčšej
vode bije po bokoch a o chvíľu nám zoberie cestu do ulice. Je to tam katastrofa, cesta je íčm
ďalej tým viac podmývaná. Potom by bolo potrebné prečistiť, upraviť, lebo bude problém pri
veľkej vode. Čo sa týka komunikácií, hľadajme každý možný spôsob, ako tie cesty opraviť
pre ľudí.“
Starosta obce – „Čo sa týka potoka, chceli sme to realizovať až do celej kľakovskej doliny, no
stroskotalo to na výzve, nakoľko sa týkala iba nevýznamných tokov. Opakovane sme žiadali
aj správcu povodia Hrona, no nedomohli sme sa ničoho. Zostáva iba zmapovať, nafotiť
a poslať na Slovenský vodohospodársky podnik a čakať na písomnú odpoveď.“
Marián Maruška – „Povodie Hrona to rieši až potom, keď je po funuse. Keď niekoho vytopí.“
Martin Gontko – „Mám pripomienku k tvorbe skládky smerom na Kajlovku.“
Starosta obce – „Táto skládka bola pred týždňom vyčistená.“
Martin Gontko – „Na základe vzniknutých problémov niektorých občanov v časti obce
Mešterovská s vývozom komunálneho odpadu navrhujem, dostať cestu do vlastníctva obce.“
Starosta obce – „Áno, občania požadujú služby, chcú odvoz odpadu, verejné osvetlenie. Ale
nie tu nie je stav, aby som ja ako starosta určil podmienky za aké to budú robiť. Snažíme sa
dohodnúť a urobiť kompromis tak, aby bol spokojný aj dodávateľ služieb aj samotný občan.
Pokiaľ bude niekto chcieť robiť problémy, tak ich bude robiť stále.“
Margita Abrahámová – požiadavka na náhrobný kameň p. Abraháma

Starosta obce – „Priznám sa, že na to nebol čas, ale po vyriešení závažných vecí sa s Vami
spojím.“
Ing. Lýdia Papajová – požiadavka na turistické značenie v častiach Majer, Pajer, Kostivrch za
účelom lepšej orientácie turistov
Starosta obce – „Do konca tohto roku túto lokalitu označíme. Nie je to až tak finančne
náročné, nakoľko v rámci turistiky je tam veľký pohyb.“
Ing. Lýdia Papajová – „Tiež súhlasím s tým, aby sa oprave ciest venovalo systematicky
a všade tam, kde je to kritické. Cestu potrebujú všetci, či mladí či starí.“
Ing. Anton Fusatý – návrh na stanovenie termínu stretnutia s firmou SimKor s.r.o. Banská
Štiavnica vo veci nevybudovania pošty na dolnom konci obce.
Starosta obce – „Stretnutie nie je problém zorganizovať, je potrebné stanoviť termín.“

11. Interpelácie občanov.
Miroslav Struhár – požiadavka na vysvetlenie podmienok zvozu komunálneho odpadu na
základe používania žetónov. Občan vyjadril nespokojnosť s nedostatočnou informovanosťou
občanov. Tiež sa informoval s podmienkami dokupovania žetónov v prípade, ak rodina
nebude mať dostatok žetónov. Poukázal na rozdiel v počte osôb v domácnosti v prípade, ak
občan žije sám a ak je viacčlenná rodina. P. Struhár navrhol bezplatný prístup k žetónom.
Starosta obce vysvetlil prítomným, že tento systém fakturovania reálneho počtu kukanádob je
zavedený aj v iných obciach. Po vyhodnotení, je tento systém pre našu obec najvýhodnejší,
nakoľko to bude mať dopad na stanovenie výšky poplatku za odpad do budúcna. Starosta
obce poznamenal, že tento systém je ešte iba v začiatku, v tzv. skúšobnej prevádzke a nie je
uzatvorený. To, akým spôsobom sa občania dostanú k chýbajúcim žetónom budeme vedieť
posúdiť cca do konca júna 2014.

12. Diskusia.
Návrhy a podnety do diskusie neboli.
13. Záver.
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnica po prečítaní schválená a podpísaná.
Ing. Milan Mokrý, starosta obce
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Ing. Anton Fusatý, overovateľ
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Martin Gontko, overovateľ
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Zapisovateľka:
Mgr. Zuzana Habláková

V Horných Hámroch, dňa 26.03.2014
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