
ZÁPIS 

 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 04.03.2020 

_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ prítomní:  6 poslanci  

 

Neprítomná a ospravedlnená:  Bc. Alena Jobbová 

 

Prítomní občania:    podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ súhlasilo s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, návrhovej komisie a schválenie programu. 

3. Kontrola plnenia uznesení  62-80/2019. 

4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za  rok 2019. 

5. Žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30  na 

školský rok 2019/20 . 

6. Úprava rozpočtu obce. 

7. Projekt Zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline.   

8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a/ žiadosť podielových spoluvlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné 

Dvory, Majer, Horný Pajer o schválenie zriadenia vecných bremien na parcelách CKN 4085/2, 

4234, 4329, 4175, 3768, 4206, 4188 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre  

b/ žiadosť stavebníka Breziny s.r.o , trvale bytom Andreja Kmeťa 6/2, Nová Baňa               

o zriadenie vjazdu z parcely C KN č.4096  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za 

účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcelách  registra   

CKN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 vo vlastníctve žiadateľa  

c/ žiadosť Design Project s.r.o. Horné Hámre č. 99 o súhlas s dopravným napojením miestnych 

komunikácií na pozemkoch podľa C-KN parc. č. 2982 podľa LV č.2411,  C-KN parc. č. 688 

(E-KN 581/5 podľa LV č.1304) a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 v katastrálnom území 

Horné Hámre na novú prístupovú komunikáciu, ako  i rozšírenia vodovodnej siete a uložením 

nových inžinierskych sietí- dažďovú a splaškovú kanalizáciu a  elektrickú VN a NN prípojky 

a vodovodu do pozemkov  podľa C-KN parc. č. 666/1 podľa LV č.1304, C-KN parc. č. 808/1 

(E-KN 2083/1 a   E-KN 2083/2 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/1 (E-KN 774 podľa LV 

č.1304), C-KN parc. č. 578/2 podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 vo vlastníctve 

obce Horné Hámre s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien,  

9. Žiadosti občanov: Žiadosť Mária Vicianová bytom Horný Pajer 258 o zrušenie uznesenia 

č.28/2019  Obecného zastupiteľstva  

10. Rôzne 

11. Interpelácie poslancov 

12. Interpelácie občanov  

13. Diskusia  

14. Záver 
 



1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce Ing. Milan Mokrý poveril zástupcu starostu obce Ing. Michala Lipjanskeho, aby 

otvoril a viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/. Zástupca starostu obce privítal 

prítomných poslancov a ostatných prítomných na rokovaní. Oboznámil ich s navrhnutým 

programom rokovania. Do bodu rôzne navrhol doplniť bod o odvolaní hlavnej kontrolórky obce 

Horné Hámre, žiadosť firmy Zedko Banská Bystrica, správu Rady Školy MŠ Horné Hámre a do 

bodu 5. žiadosť obce Župkov o poskytnutie dotácie pre záujmové vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ 

Župkov. Zástupca starostu obce konštatoval, že na rokovaní OZ z celkového počtu poslancov 7 

sú prítomní 6 poslanci. Neprítomná a ospravedlnená: Bc. Alena Jobbová. Zástupca starostu obce 

konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné. 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a schválenie 

programu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Margita Abrahámová, Katarína Adamcová   

Členovia návrhovej komisie: Ing. Anton Fusatý, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč   

 

 

UZNESENIE č. 1/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) schvaľuje program zasadnutia 

b) volí overovateľov zápisnice v zložení: Katarína Adamcová, Margita Abrahámová  

c) volí návrhovú komisiu v zložení: Radoslav Boháč, Ing. Anton Fusatý, Ing. Ján Michálik 

d) zástupca starostu obce určuje zapisovateľku: Helena Pittnerová 

 

Prítomní: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, 

Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý           

 

Neprítomná: Bc. Alena Jobbová       

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

3. Kontrola  plnenia uznesení 

Zástupca starostu obce v bode kontrola plnenia uznesení previedol kontrolu plnenia uznesení     

č. 62-80/2019, ktoré sú priebežne plnené.   

 

UZNESENIE č. 2/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení  č.62 – 

80/2019. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



 

4. Správa o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za  rok 2019. 

Zástupca starostu obce odovzdal slovo p. Minarčinovej, ktorá prítomných informovala 

o vykonanej inventarizácii majetku obce Horné Hámre za rok 2019, kde uviedla, že hodnota 

vyradeného majetku obce Horné Hámre je celkom 4340,08 €.  

 

 

UZNESENIE č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a)  schvaľuje výsledok inventarizácie Obce Horné Hámre za rok 2019, 

b) schvaľuje vyradenie majetku v sume 4340,08€ podľa priloženého protokolu o vyradení 

investičného majetku. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 
 

5. Žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na Centrum voľného času, ul. Bernolákova 30  na 

školský rok 2019/20 . 

Zástupca starostu obce oboznámil  prítomných so žiadosťou o dotáciu od Mesta Nová Baňa  na 

školský rok 2019/2020 pre CVČ v Novej Bani, ktoré navštevujú 2 žiaci z našej obce. 

 

UZNESENIE č. 4/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť mesta Nová Baňa o príspevok na CVČ, Bernolákova č.30 na školský  

rok 2019/2020, 

b) schvaľuje dotáciu obce Horné Hámre za obdobie od 1.9.2019 – 30.06.2020  na jedno dieťa  

pre:     CVČ, Bernolákova č.30, Nová Baňa          36,- € 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

Žiadosť obce Župkov o príspevok na mimoškolskú činnosť detí v ZŠ s MŠ Župkov v roku 

2020 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných so žiadosťou od ZŠ s MŠ Župkov o dotáciu na 

mimoškolskú činnosť detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie. Z našej obce navštevuje 

záujmové vzdelávanie v ZŠ s MŠ v Župkove 26 detí.   

 

 

 

 



UZNESENIE č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť obce Župkov o príspevok na mimoškolskú činnosť v roku 2020, 

b) schvaľuje dotáciu obce Horné Hámre na I. a II. polrok 2020  na jedno dieťa pre:           

Záujmové vzdelávanie, ZŠ Župkov                    36,- € 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

6. Úprava rozpočtu obce. 

V tomto bode programu zástupca starostu obce odovzdal slovo p. Minarčinovej, aby oboznámila 

prítomných s návrhom úpravy rozpočtu obce Horné Hámre. Presun finančných prostriedkov je 

zapracovaný v jednotlivých položkách rozpočtu podľa predloženého návrhu. Návrh úpravy 

rozpočtu obdržali poslanci v materiáloch na zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Podklady k bodu č.6 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

UZNESENIE č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Horné Hámre 

k 04.03.2020 podľa predloženého návrhu. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

7. Projekt Zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v Kľakovskej doline.   

Zástupca starostu obce v tomto bode programu  telefonicky hlasitým odposluchom odovzdal 

slovo starostovi obce, ktorý telefonicky prítomných informoval ohľadom podmienok poskytnutia 

úveru Prima bankou a.s. za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti projektu v sume 21045,50 € ako 

i 19440,-€ na nákup dovybavenia Traktora s príslušenstvom. Starosta obce informoval o dodaní 

nosiča kontajnerov a lisu s príslušenstvom a v najbližších dňoch by mal byť dodaný drvič 

a v poslednej fáze traktor. Na stretnutí starostov obcí Kľakovská dolina sme sa dohodli na 

zabezpečení dofinancovania projektu formou spoluúčasti obcí a dovybavenia kúpou sypacieho 

zariadenia a mulčovacieho ramena. S Prima bankou sme spoločne s podpredsedom Združenia 

Kľakovskej doliny prerokovali najvýhodnejšiu ponuku, s ktorou boli oboznámení aj starostovia 

obcí Kľak, Ostrý Grúň a Hrabičov.   

 

UZNESENIE č. 7/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje poskytnutie úveru Združeniu obcí 

Kľakovskej doliny Prima bankou  a.s. Slovensko vo výške 40 000,- € za účelom zabezpečenia 

5% spoluúčasti projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

v Kľakovskej doline vo výške 21 045,50 € a nákup dovybavenia traktora valčekovým sypačom 



VS 1800 v cene 5280,-€ a mulčovacieho ramena FEMAC DOC 202 4.3 5m v cene 14 160,-€ 

s úrokovou sadzbou 1% p.a. a dobou splácania 5 rokov v mesačných splátkach 667,-€. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

8. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a/ žiadosť Design Project s.r.o. Horné Hámre č. 99 o súhlas s dopravným napojením miestnych 

komunikácií na pozemkoch podľa C-KN parc. č. 2982 podľa LV č.2411,  C-KN parc. č. 688 

(E-KN 581/5 podľa LV č.1304) a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 v katastrálnom území 

Horné Hámre na novú prístupovú komunikáciu, ako  i rozšírenia vodovodnej siete a uložením 

nových inžinierskych sietí- dažďovú a splaškovú kanalizáciu a  elektrickú VN a NN prípojky 

a vodovodu do pozemkov  podľa C-KN parc. č. 666/1 podľa LV č.1304, C-KN parc. č. 808/1 

(E-KN 2083/1 a   E-KN 2083/2 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/1 (E-KN 774 podľa LV 

č.1304), C-KN parc. č. 578/2 podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 vo vlastníctve 

obce Horné Hámre s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien,  

 

Zástupca starostu obce prečítal žiadosť Design Projektu a odovzdal slovo Ing. Majsniarovi a Ing. 

Slašťanovi, ktorí prítomným podali bližšie informácie ohľadom svojej žiadosti o vydanie súhlasu 

s dopravným napojením miestnych komunikácií na pozemkoch podľa C-KN parc. č. 2982 podľa 

LV č.2411,  C-KN parc. č. 688 (E-KN 581/5 podľa LV č.1304) a C-KN parc. č. 2980 podľa LV 

č.2411 v katastrálnom území Horné Hámre na novú prístupovú komunikáciu, ako  i rozšírenia 

vodovodnej siete a uložením nových inžinierskych sietí- dažďovú a splaškovú kanalizáciu a  

elektrickú VN a NN prípojky a vodovodu do pozemkov  podľa C-KN parc. č. 666/1 podľa LV 

č.1304, C-KN parc. č. 808/1 (E-KN 2083/1 a   E-KN 2083/2 podľa LV č.1304), C-KN parc.    

č. 578/1 (E-KN 774 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/2 podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 

podľa LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre a s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecných bremien. Ing. Majsniar a Ing. Slašťan predložili aj projektovú dokumentáciu 

Vybudovanie technickej vybavenosti k IBV Horné Hámre. Na podkladoch tejto dokumentácie  

vysvetlili napojenie inžinierskych sietí a dopravného napojenia IBV v Horných Hámroch.   

 

 

UZNESENIE č. 8/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Design Project s.r.o. Horné Hámre č. 99 o súhlas  s dopravným 

napojením miestnych komunikácií na pozemkoch  podľa C-KN  parc. č. 2982 podľa LV č.2411, 

C-KN parc. č. 688 (E-KN 581/5 podľa LV č.1304) a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 v 

katastrálnom území Horné Hámre na novú prístupovú komunikáciu, ako i rozšírenia vodovodnej 

siete a uložením nových inžinierskych sietí- dažďovú a splaškovú kanalizáciu a elektrickú VN a 

NN prípojky a vodovodu do pozemkov podľa C-KN parc. č. 666/1 podľa    LV č.1304, C-KN 

parc. č. 808/1 (E-KN 2083/1 a E-KN 2083/2 podľa LV č.1304),  C-KN parc. č. 578/1 (E-KN 774 

podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/2 podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 vo 

vlastníctve obce Horné Hámre s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien, 



b) schvaľuje súhlas s dopravným napojením podľa predloženej žiadosti, 

c) schvaľuje zriadenie vecného bremena žiadateľa Design Project s.r.o Horné Hámre   č. 99 

podľa predloženej žiadosti na rozšírenie vodovodnej siete a uloženie nových inžinierskych sietí- 

dažďovú a splaškovú kanalizáciu a elektrickú VN a NN prípojky a vodovodu do pozemkov podľa 

C-KN parc. č. 666/1 podľa  LV č.1304, C-KN parc. č. 808/1 (E-KN 2083/1 a E-KN 2083/2 

podľa LV č.1304),  C-KN parc. č. 578/1     (E-KN 774 podľa LV č.1304), C-KN parc. č. 578/2 

podľa LV č.2 a C-KN parc. č. 2980 podľa LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre 

s uzavretím zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien za podmienok vyhotovenia 

porealizačného geometrického zamerania trasy elektrických, vodovodných, kanalizačných 

prípojok, vrátenia pozemkov do pôvodného stavu na náklady žiadateľa, najmenšieho obmedzenia 

obecných parciel, nájmu parciel v sume 1€ na kalendárny rok, dobu neurčitú a všetky náklady 

súvisiace so zriadením vecných bremien bude znášať žiadateľ.  

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

b/ žiadosť podielových spoluvlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné 

Dvory, Majer, Horný Pajer o schválenie zriadenia vecných bremien na parcelách CKN 4085/2, 

4234, 4329, 4175, 3768, 4206, 4188 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre  

 

Zástupca starostu obce prítomných informoval o doručení žiadosti podielových spoluvlastníkov 

súkromného gravitačného vodovodu Drienčie, Horné Dvory, Majer, Horný Pajer o schválenie 

zriadenia vecných bremien na parcelách CKN 4085/2, 4234, 4329, 4175, 3768, 4206, 4188 na 

LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre a odovzdal slovo p. Petrovi Vicianovi, ktorý bližšie 

oboznámil prítomných so žiadosťou. Predmetný vodovod križuje miestne komunikácie vo 

vlastníctve obce Horné Hámre vo viacerých miestach. O slovo sa prihlásil Ing. Lukačka.  

Ing. Lukačka -  ja by som chcel povedať, že každý má úctu k tomuto dielu vodovodu, vo veci 

vodovodu nie je rozhodnuté je potrebné počkať na rozhodnutie príslušných orgánov. Je tam zopár 

ľudí napr. p. Voberová, p. Chmela, ktorí sú odstavení od vody, musia si vodu nosiť.  

Ing. Michal Lipjansky – my nemôžeme dať stanovisko kto je v práve, o tom rozhodujú súdy 

a príslušné orgány. 

Peter Vician – je zastavené konanie 

Dalibor Herko – my sme tí čo sme zdedili vodovod, potomkovia ktorí žijú. 

 

 

 

UZNESENIE č. 9/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť podielových spoluvlastníkov súkromného gravitačného 

vodovodu Drienčie, Horné Dvory, Majer, Horný Pajer o schválenie zriadenia  vecných 

bremien na parcelách CKN 4085/2, 4234, 4329, 4175, 3768, 4206, 4188 na LV č.2411 

vo vlastníctve obce Horné Hámre,  

b) súhlasí so zriadením vecných bremien na parcelách CKN 4085/2, 4234, 4329,  

4175, 3768, 4206, 4188 na LV č.2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre za  



podmienky nájmu parciel v sume 1 € na kalendárny rok, dobu neurčitú a všetky 

náklady súvisiace so zriadením a realizáciou vecného bremena bude znášať žiadateľ. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

c/ žiadosť stavebníka Breziny s.r.o , trvale bytom Andreja Kmeťa 6/2, Nová Baňa                 

o zriadenie vjazdu z parcely C KN č.4096  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za 

účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcelách  registra   

CKN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 vo vlastníctve žiadateľa  

 

Zástupca starostu obce prečítal žiadosť stavebníka Breziny s.r.o bytom A. Kmeťa, Nová Baňa    

o zriadenie vjazdu z parcely C-KN č.4096  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za 

účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcelách  registra   

C-KN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 vo vlastníctve žiadateľa.   

 

 

UZNESENIE č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť stavebníka Breziny s.r.o, bytom Andreja Kmeťa 6/2,  

Nová Baňa o zriadenie vjazdu z parcely CKN č.4096  vo vlastníctve obce Horné Hámre 

na LV č.2411 za  účelom vybudovania vjazdu k plánovanej novostavbe rodinného 

domu na parcelách registra CKN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 na LV č. 3062 vo  

vlastníctve žiadateľa,  

b) súhlasí so zriadením  vecného  bremena  a  vybudovaním vjazdu na parcele registra 

CKN č. 4096 vo vlastníctve obce Horné Hámre k plánovanej novostavbe rodinného 

domu na parcelách registra CKN č. 4167/1, 4167/2, 4167/3 vo vlastníctve žiadateľa za  

podmienky nájmu parcely v sume 1 € na klendárny rok, dobu neurčitú a všetky náklady 

súvisiace so zriadením a realizáciou vjazdu a vecného bremena bude znášať žiadateľ.  

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

9. Žiadosti občanov: Žiadosť Mária Vicianová bytom Horný Pajer 258 o zrušenie uznesenia 

č.28/2019  Obecného zastupiteľstva  

 

V tomto bode zástupca starostu obce informoval prítomných o doručení žiadosti Márie 

Vicianovej bytom Horný Pajer 258 o zrušenie uznesenia č.28/2019  Obecného zastupiteľstva.   

O slovo sa prihlásil p. Peter Vician syn p. Márie Vicianovej, ktorý bližšie oboznámil prítomných 

s podanou žiadosťou. Peter Vician uviedol, že p. Lukačka je pripojený na vodovod bez súhlasu   

p. Chmolovej a mojej mamy, ktorá má vo svojom veku chodiť ešte aj po súdoch. Ing. Lukačka - 



p. Vicianová ani raz nebola na súde a čo sa týka vody, prepadová voda by stačila pre pol dediny a 

vecné bremeno a ochranné pásmo je vymedzené geometrickým plánom. Ing. Michal Lipjansky - 

navrhujem odložiť rozhodnutie po oboznámení sa s podkladmi. 

 

 

UZNESENIE č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Márie Vicianovej, Horný Pajer 258 o zrušenie uznesenia 

č.28/2019 obecného zastupiteľstva,  

b) odkladá rozhodnutie na budúce zasadnutie OZ po preštudovaní podkladov. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

10. Rôzne 
Žiadosť Zedko s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 97405 Banská Bystrica o povolenie príležitostného 

parkovania na pozemku E-KN 1633 /CKN 387/1/ vo vlastníctve obce  Horné Hámre na LV 1304 

za mostom pri ceste do Katrenov.  

 

Zástupca starostu obce v tomto bode programu prítomných oboznámil so žiadosťou firmy Zedko 

s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 97405 Banská Bystrica o povolenie príležitostného parkovania na 

pozemku E-KN 1633 /CKN 387/1/ vo vlastníctve obce Horné Hámre. Uvedená parcela sa 

nachádza za mostom pri ceste do Katrenov. O slovo sa prihlásil Ing. Milan Štefanka, ktorý bližšie 

prítomných informoval o podanej žiadosti. Uviedol, že pracovník firmy Zedko, keď sa vracia zo 

zvozu odpadu, alebo na druhý deň ide na zvoz potrebuje niekde  parkovať auto, v priemere je to 

cca 2 dni do týždňa.  

 

 

UZNESENIE č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Zedko s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 97405 Banská Bystrica 

o povolenie príležitostného parkovania na pozemku E-KN 1633 /CKN 387/1/ vo vlastníctve obce  

Horné Hámre na LV 1304 za mostom pri ceste do Katrenov,  

b) schvaľuje poplatok za užívanie verejného priestranstva v sume 240 eur ročne. 
 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 
 

 

 

 



Odvolanie hlavnej kontrolórky obce. 

 

Zástupca starostu obce na základe dotazu hlavnej kontrolórky obce ohľadom jej odvolania        

z funkcie hlavnej kontrolórky obce informoval prítomných o odpovedi obecného zastupiteľstva  

v Horných Hámroch formou uznesenia č. 13/2020. OZ opätovne žiada o vyhlásenie výberového 

konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Horné Hámre. 

 

 

UZNESENIE č. 13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje odpoveď na správu bývalej kontrolórky 

Ing. Eleny Ďurovičovej. Na základe vašej žiadosti zo dňa 11.11.2019 zaslaný emailom Vám 

predkladá OZ uznesenie v tomto znení: 

OZ sa nestotožňuje s Vaším názorom ani s právnym názorom JUDr. Dagmary Pagáčovej vo veci 

odvolania z funkcie HK a následného ukončenia pracovného pomeru. OZ zastáva názor, že 

rozhodnutie formulované v uznesení 41/2019, ktorým ste bola odvolaná z funkcie bolo prijaté   

v súlade s právnym poriadkom. OZ trvá na obsahu uznesenia 41/2019. 
 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

UZNESENIE č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) opätovne žiada o vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Horné Hámre na úradnej tabuli obce ako i v okolí, internetovej stránke obce 

Horné Hámre, v štandardnom portáli ISTP, v týždenníku MY ŽIARA do 06.04.2020. 

b)  v súlade s § 18a ods. 6 určuje dĺžku úväzku hlavného kontrolóra 0,1 

c)  ustanovuje za účelom otvárania obálok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce  

komisiu v zložení Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, Ing. Anton Fusatý. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

Správa Rady školy pri MŠ Horné Hámre o potrebných požiadavkách rekonštrukcie umývarne a 

WC v MŠ Horné Hámre 
 

Zástupca starostu obce odovzdal slovo p. Adamcovej, aby poinformovala prítomných             

s požiadavkou Rady školy. Pani Adamcová uviedla, že na mimoriadnom  zasadnutí  Rady školy 

bola prednesená požiadavka na rekonštrukciu umývarne a WC v MŠ a to dobudovanie teplej 

vody do umývarne a WC v MŠ z prioritne hygienických dôvodov. 

 
 

 



UZNESENIE č. 15/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie správu Rady školy o potrebných požiadavkách rekonštrukcie 

umyvárne a WC v MŠ Horné Hámre, 

b)  poveruje starostu obce v danej veci konať. 

 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, 

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 
 

11. Interpelácie poslancov 

Ing. Anton Fusatý - štrky na cesty doviesť. 

 

 

12. Interpelácie občanov  

Ing. Milan Štefanka - bude sa dosýpať zem, tam kde je prepadnutá po rekonštrukcii obec. 

Vodovodu? 

Ing. Michal Lipjansky - odpovedať na túto otázku bude starosta obce.  

Ing. Milan Štefanka - chcem byť účastníkom konania na Dušanovom Majsniarovom vjazde na 

pozemok a tiež aj k pozemkom na Brode, voda tečie po ceste, bolo by dobre čím skôr dať 

vyhotoviť územný plán. 

Radoslav Boháč - ľudia sa dotazovali, že im chýbali bližšie informácie ohľadom žetónov na 

kukanádoby. 

 

13. Diskusia 

Do diskusie neboli žiadne otázky, návrhy ani pripomienky. 

 

14. Záver 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu všetkým poďakoval za účasť a 

ukončil rokovanie OZ.   

 

Zápisnica po prečítaní schválená a podpísaná. 

 

Ing. Michal Lipjansky, zástupca starostu obce ...........................................  

 

Katarína Adamcová, overovateľ   ........................................... 

   

Margita Abrahámová, overovateľ   ...........................................   
  

Zapisovateľka:   

 

Helena Pittnerová               ...........................................  

 

V Horných Hámroch, dňa 04.03.2020 



 

 

 


