
ZÁPIS 

 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 24.04.2020 

_____________________________________________________________________ 

 

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  1-15/2020. 

4. Čerpanie a úprava rozpočtu obce k 31.3.2020. 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu. 

6. Voľba hlavného kontrolóra 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 za účelom 

zriadenia 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. 4167/1,4167/3, 4167/1  

    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,  

    d/ žiadosť Jana Polcová, ul. Slobody 400/59 o odpustenie nájomného od 13.3.2020 do konca 

    roku 2020 v súvislosti so zatvorením prevádzky, ako i rekonštrukciou vnútorných priestorov  

    prevádzky,  

    e/ žiadosť Igor Bosák , trvale bytom Komenského 16/14, Žiar nad Hronom o odkúpenie   

    parciel č.CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411, 

9. Žiadosti občanov:  

a/ Mgr. Mariana Repiská, bytom Župkov č. 299 o úpravu odvodňovacieho jarku, ktorý je 

súčasťou parcely CKN 350 na LV č.1170 vo vlastníctve žiadateľky z priepustu cesty        



 č. II/512 k  nehnuteľnosti s.č.164 v obci  Horné Hámre  

 b/ nájomníci Bytový dom s.č.159 Horné Hámre – vybudovanie prístrešku na parcele č. CKN    

 373/4 – zastavaná plocha a nádvorie  na LV č. 2 vo vlastníctve obce Horné Hámre  

 c/ Rastislav Bročko, trvale bytom B.Smetanu 15, Trnava o opravu cesty v časti Kosťovci  

 s nehnuteľnosti s.č.208 Horné Hámre  

 d/ Ján Fusatý, trvale bytom Župkov 15  o opravu cesty v časti Fusatovci  s nehnuteľnosti   

 s.č.211 Horné Hámre  

 e/ Ľubomír Kučera, trvale bytom Bučany 817  o opravu cesty v časti Horní Štefankovci  

 k nehnuteľnosti s.č.201 Horné Hámre 

10.  Rôzne 

11.  Interpelácie poslancov 

12.  Interpelácie občanov  

13.  Diskusia  

14.  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. Starosta  konštatoval, že na rokovaní OZ z celkového počtu poslancov 7 

sú prítomní 6 poslanci, Bc. Alena Jobbová je neprítomná, ospravedlnená. Starosta obce 

konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné. 

 

2. Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej, mandátnej a volebnej komisie, určenie 

zapisovateľa a schválenie programu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: Margita Abrahámová, Radoslav Boháč   

Členovia návrhovej komisie: Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, Katarína Adamcová 

Členovia mandátnej komisie: Ing. Anton Fusatý, Radoslav Boháč, Margita Abrahámová 

Členovia volebnej komisie: Ing. Michal Lipjansky, Ing. Anton Fusatý, Ing. Ján Michálik 

 

UZNESENIE č.  16/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) schvaľuje program zasadnutia 

b) volí overovateľov zápisnice v zložení: Radoslav Boháč, Margita Abrahámová  

c) volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, Katarína 

Adamcová 

d) volí mandátnu komisiu v zložení: Ing. Anton Fusatý, Radoslav Boháč, Margita Abrahámová 

e) volí volebnú komisiu v zložení: Ing. Michal Lipjansky, Ing. Anton Fusatý, Ing. Ján Michálik 

f) starosta 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 

Starosta obce v bode kontrola plnenia uznesení oboznámil poslancov so stavom plnenia uznesení  

č. 1-15/2020. Uznesenia 8, 9, 10/2020 neboli podpísané, dôvody uvediem v priebehu rokovania  

v bodoch programu rokovania, ktoré boli opätovne zaradené, ostatné sú  priebežne plnené.  

 

UZNESENIE č. 17/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení          

č.1 – 15/2020. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

4. Čerpanie a úprava rozpočtu obce k 31.3.2020. 

V tomto bode programu informovala ekonómka obce podrobne o jednotlivých kapitolách 

rozpočtu, o bežných príjmoch, kapitálových príjmoch, o čerpaní bežných výdavkov, kapitálových 

výdavkov a o ich úprave. Čerpanie a úpravu rozpočtu ste obdržali v materiáloch.  

 

UZNESENIE č. 18/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie stav čerpania k 31.3.2020 

b) schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Horné Hámre k 31.3.2020 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 

 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu.  

Starosta odovzdal slovo komisii na ochranu verejného záujmu, ktorá po preštudovaní 

majetkového vyhlásenia starostu obce uviedla, že nemá výhrady k predloženému majetkovému 

vyhláseniu starostu obce. 

 

UZNESENIE č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie správu komisie na ochranu 

verejného záujmu o predložení majetkového vyhlásenia starostu obce k 31.3.2020 v Horných 

Hámroch. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce.  

Starosta obce informoval prítomných, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra 

Obce Horné Hámre sa prihlásili 2 uchádzači. Uchádzačov sme na zasadnutie OZ nepozývali 

vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu.  Do výberového konania sa prihlásili  Ing. 

Marián Láslo a Mgr. Zuzana Hofericová. Poslanci sa oboznámili s písomnými prihláškami a 

podkladmi uchádzačov. Ing. Marián Láslo je v súčasnosti hlavným kontrolórom  v meste Banská 

Štiavnica a v obci Ostrý Grúň. Požaduje pracovný úväzok 0,2. Poslanci následne po preštudovaní 

podkladov sa zhodli na tom, že nebudú kandidátov pozývať na zasadnutie OZ a pristúpili         

k samotnej voľbe hlavného kontrolóra obce verejným hlasovaním. 

 

Výsledky hlasovania sú nasledovné: 

Mgr. Zuzana Hofericová        

Za: 0 

Proti: 6 

Zdržal sa: 0 

 

Ing. Marián Láslo 

Za:  6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Do funkcie hlavného kontrolóra obce Horné Hámre bol zvolený Ing. Marián Láslo. 

Podklady k bodu č. 6 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

UZNESENIE č. 20/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie správu komisie ustanovenej za účelom otvárania obálok uchádzačov na 

funkciu hlavného kontrolóra obce komisiu v zložení: Ing. Anton Fusatý, Ing. Michal Lipjansky, 

Ing. Ján Michálik a konštatuje, že uchádzači: Ing. Marián Láslo a Mgr. Zuzana Hofericová splnili 

podmienky stanovené výberovým konaním, 

b) berie na vedomie zoznam kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: Ing. 

Marián Láslo, Mgr. Zuzana Hofericová 

c) kandidáti sa nebudú prezentovať pred poslancami v abecednom poradí v dĺžke 5 min.  

d) schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce Horné Hámre verejným hlasovaním  

e) poslanci budú hlasovať o jednotlivých kandidátoch v abecednom poradí, pričom v prípade, že 

bude zvolený jeden z nich o ostatných kandidátoch sa už nehlasuje 

f) volí za hlavného kontrolóra obce Horné Hámre Ing. Mariána Lásla s počtom hlasov 6 zo 6 

prítomných poslancov 

g) schvaľuje mesačnú mzdu hlavného kontrolóra pri danom úväzku 0,2  

h) vyzýva novozvoleného kontrolóra obce, aby skončil svoje prípadné podnikanie alebo inú 

zárobkovú činnosť ako aj  svoje prípadné členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť do 30 dní od dňa jeho 

nástupu do práce. 

 

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.   

Starosta v tomto bode programu prítomných informoval o 5% spoluúčasti obcí Združenia obcí 

Kľakovská dolina. Dňa 21.4. 2020 sa konalo rokovanie pléna Združenia obcí Kľakovskej doliny, 

kde sme prerokovali konkrétne podmienky na nákup strojov a podmienky spoluúčasti. Každá 

obec bude splácať po 63 eur. Obce Ostrý Grúň, Kľak, Hrabičov  požiadali, aby sme počkali na 

vývoj situácie po epidemiologickej kríze.  Nákup strojov bude  možné realizovať aj neskôr. 

Uznesenie je potrebné pre banku k poskytnutiu úveru. Ďalej starosta uviedol, že obce nebudú 

refundovať mzdu zamestnanca, každá obec si bude sama platiť svojho zamestnanca. Podali sme 

žiadosť o platbu na stroje, kde sme museli doložiť okrem iných dokladov aj zákonné a havarijné 

poistenie strojov.  Poistenie strojov je platené z príspevkov obcí. Traktor, lis, nakladač, nosič a 

drvič nám boli dodané, tak môžeme pristúpiť k štiepkovaniu. Budeme mať zavedenú písomnú 

evidenciu prevzatia strojov obcami: v ktorej obci bude aký stroj využívaný a ako dlho. Stroje 

budú musieť obsluhovať taký ľudia, ktorí už s takouto technikov robili. 

 

Otázka poslanca: 

Ing. Ján Michálik - bolo by lepšie keby to robil ten istý zamestnanec, nie v každej obci iný 

zamestnanec. 

Starosta - my so Župkovom sme nemali problém s jedným zamestnancom, ale ostatní starostovia 

nechceli jedného cudzieho zamestnanca, z dôvodu finančných nákladov na mzdu zamestnanca.  

 

UZNESENIE č. 21/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch súhlasí so schválením úveru v Prima banke  a.s. 

Slovensko za účelom zabezpečenia 5% spoluúčasti k projektu: Zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline vo výške 18 858,00 € s dobou 

splácania 5 rokov. Mesačná splátka obce Horné Hámre vo forme dotácie pre Združenie obcí 

Kľakovskej doliny bude vo výške 1/5 z celkovej výšky istiny úveru, t.j. 63,-€ a úrokov, 

poplatkov, príslušenstva. 

 

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 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  

 

Starosta v tomto bode programu uviedol, že uznesenie č. 9/2020 OZ zo dňa 04.03.2020 nebolo 

podpísané, preto bolo opätovne zaradené do dnešného programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Na základe odporúčania Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom zrušiť uznesenie 

o vecných bremenách na parcelách vo vlastníctve obce Horné Hámre o ktoré požiadal Ing. 

Rudolfa Lukačku je žiadosť podielových spoluvlastníkov obdobná, a preto boli žiadosti týkajúce 

sa zriadenia vecných bremien ako aj nájmov parciel prekonzultované s okresnou prokurátorkou. 



Je potrebné počkať na rozhodnutia príslušných orgánov a až potom môžeme riešiť vecné 

bremená. 

 

UZNESENIE č. 22/2020 
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) odkladá rozhodnutie o schválení zriadenia  vecných bremien na parcelách CKN 4085/2, 4234, 

4329, 4175, 3768, 4206, 4188 po rozhodnutí súdov, Okresného úradu odboru opravných 

prostriedkov a Okresného úradu odboru životného prostredia. 

 

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. 23/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie Protest prokurátora zo dňa 03.03.2020 pod číslom Pd 8/20/6613-13 

b) vyhovuje žiadosti prokurátora a ruší uznesenie č. 28/2019  

 

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

zriadenia 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. 4167/1,4167/3, 4167/1  

 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti 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.  Žiadosť bola opätovne 

zaradená do programu rokovania OZ na prejednanie podmienok za akých je možné vjazd 

zrealizovať keďže nájom parciel a vecné bremeno sa nesmú spájať. Vecné bremeno je možné 

zriadiť bezodplatne.   

 

 

UZNESENIE č. 24/2020 
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 bezodplatného 

zriadenia vecného bremena 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 

 

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,  

 

Ďalšou žiadosťou je taktiež žiadosť o zriadenie vecných bremien od žiadateľa Design Project 

Horné Hámre. Obdobne žiadajú o zriadenie vecných bremien, kde je možné zriadiť vecné 

bremená bezodplatne.  

 

UZNESENIE č. 25/2020 
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, bezodplatné zriadenie vecných bremien 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 

 

d/ žiadosť Jana Polcová, ul. Slobody 400/59 o odpustenie nájomného od 13.3.2020 do konca roku 

2020 v súvislosti so zatvorením prevádzky, ako i rekonštrukciou vnútorných priestorov 

prevádzky  

 

Starosta informoval prítomných o žiadosti Jany Polcovej o odpustenie nájomného od 13.3.2020 

do konca roku 2020 v súvislosti so zatvorením prevádzky, ako i rekonštrukciou vnútorných 

priestorov prevádzky, ktoré sú majetkom obce. Pani Polcová sa rozhodla zrekonštruovať 

vnútorné priestory hostinca počas uzatvorenia prevádzky. Z dôvodu epidemiologických opatrení 

Covid 19 je prevádzka hostinca  zatvorená,  preto požiadala o odpustenie platenia nájmu za 

priestory hostinca.  

 

Otázky poslancov: 

Ing. Anton Fusatý - stavebné úpravy na majetku obce, to by chcelo ísť pozrieť v akej sume sú 

priestory zrekonštruované.  

Ing. Ján Michálik - mala dať rozpočet a my by sme to schválili. 

Katarína Adamcová - počas doby trvania korona vírusu by nemusela platiť nájom 

 

UZNESENIE č. 26/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Jana Polcová, prevádzka Hostinec Horné Hámre  

b) odpúšťa úhradu nájmu za prevádzku Hostinca Horné Hámre v plnej výške po dobu uzavretia 

prevádzky Hostinca, z dôvodov opatrení štátu Covid- 19. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

e/ žiadosť Igor Bosák , trvale bytom Komenského 16/14, Žiar nad Hronom o odkúpenie  parciel 

č. CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre  na LV č.2411  

 

V tomto bode programu starosta informoval prítomných o doručenej žiadosti Igora Bosáka       

o odkúpenie parciel č. CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce. Parcely sa nachádzajú pri chate 

pána Bosáka. O dané parcely sa pravidelne stará. Odkúpiť by ich chcel za účelom chovu včiel 

a sadovú úpravu pozemkov. 

 

 

 



UZNESENIE č. 27/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť Igor Bosák, bytom Komenského 16/14, Žiar nad Hronom            

o odkúpenie parciel C-KN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č. 2411 pri ceste 

do Schwarcov, 

b) rozhodnutie odkladá po miestnom zisťovaní  

  

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Žiadosť Ing. Rudolfa Lukačku o zrušenie uznesenia č. 9/2020 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti Ing. Rudolfa Lukačku ohľadom zrušenia  

uznesenia č. 9/2020 podielových spoluvlastníkov súkromného gravitačného vodovodu Drienčie,  

Horné Dvory, Majer, Horný Pajer, ktorí požiadali 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. 

 

UZNESENIE č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Ing. Rudolfa Lukačku bytom Horné Hámre 365 o zrušenie uznesenia    

9/2020, 

b) ruší uznesenie č. 9/2020  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Žiadosť Márie Vicianovej o zrušenie uznesenia 28/2019 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti Márie Vicianovej, ktorá obdobne požiadala  

o zrušenie uznesenia č. 28/2019 ohľadom zriadenia vecných bremien na parcelách vo vlastníctve 

obce.   

 

UZNESENIE č. 29/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie žiadosť Márie Vicianovej bytom 

Horné Hámre 258 o zrušenie uznesenia 28/2019. 

 

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:  

a/ Mgr. Mariana Repiská, bytom Župkov č. 299 o úpravu odvodňovacieho jarku, ktorý je 

súčasťou parcely CKN 350 na LV č.1170 vo vlastníctve žiadateľky z priepustu   cesty č. II/512 



k  nehnuteľnosti s.č.164 v obci  Horné Hámre 

 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti Mgr. Marianny Repiskej o úpravu 

odvodňovacieho jarku pri záhrade RD s.č. 164. Jarok prechádza popod cestu a podmáča oplotenie 

záhrady RD s.č. 164. Jarok nie je identifikovaný na katastrálnej mape. Podľa informácií          

p. Jána Zúbeka je tento jarok už veľa rokov existujúci, priepust je zanesený a jarok neplnil úlohu 

odvádzania vody. Priepust je v správe RSC, žiadajú  upraviť jarok s ohľadom na nevyhnutnosť 

rekonštrukcie oplotenia.   

 

UZNESENIE č. 30/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť Mgr. Marianna Repiská, bytom Župkov č. 299 o úpravu 

odvodňovacieho jarku na parcele C-KN 350 na LV č. 1170 vo vlastníctve žiadateľky z priepustu 

cesty II/512 k nehnuteľnosti s.č. 164 v obci Horné Hámre, 

b) nevyhovuje žiadosti nakoľko sa investícia netýka majetku obce. 

 

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

Radoslav Boháč, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: Katarína Adamcová 

Proti:0 

 

b/ nájomníci Bytový dom s.č.159 Horné Hámre – vybudovanie prístrešku na parcele        

č. CKN 373/4 – zastavaná plocha a nádvorie  na LV č. 2 vo vlastníctve obce Horné Hámre  

 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti nájomníkov BD 159. Nájomníci BD 159  

požiadali o vybudovanie prístrešku pri BD, ktorý bude postavený za bytovým domom a bude 

slúžiť na voľnočasové aktivity nájomníkov.   

 

UZNESENIE č. 31/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť nájomníkov Bytového domu s.č. 159 o vybudovanie prístrešku na 

parcele C-KN 373/4 na LV č. 2 vo vlastníctve obce Horné Hámre, 

b) schvaľuje vybudovanie prístrešku na parcele C-KN 373/4 vo vlastníctve obce Horné Hámre 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

c/ Rastislav Bročko, trvale bytom B.Smetanu 15, Trnava o opravu cesty v časti Kosťovci 

s nehnuteľnosti s.č.208 Horné Hámre  

 

Starosta prítomných informoval o podanej žiadosti Rastislava Bročka o opravu cesty v časti obce 

Kosťovci. Opravu cesty žiada z dôvodu, aby sa po nej dalo prejsť osobným autom, sanitkou, 

alebo záchranárskym autom. Pri oprave a údržbe cesty je ochotný spolupracovať. 

 

 



UZNESENIE č. 32/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť Rastislav Bročko, bytom Bedricha Smetanu č. 15, Trnava o úpravu 

miestnej komunikácie v časti Kosťovci vo vlastníctve obce Horné Hámre  k nehnuteľnosti s.č. 

208 v obci Horné Hámre, 

b) rozhodne po miestnej obhliadke miestnej komunikácie   

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

d/ Ján Fusatý, trvale bytom Župkov 15  o opravu cesty v časti Fusatovci  s nehnuteľnosti 

s.č.211 Horné Hámre  

 

Starosta obce informoval o podanej žiadosti Jána Fusatého, ktorý obdobne požiadal  o opravu 

cesty v časti obce Fusatovci.  Cesta je v dezolátnom stave, a preto ak by bolo možné zabezpečiť 

úpravu cesty, alebo doviesť aspoň štrk na túto cestu. 

 

UZNESENIE č. 33/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť Ján Fusatý, bytom Župkov 15 o úpravu miestnej komunikácie v časti 

Oslanovci vo vlastníctve obce Horné Hámre  k nehnuteľnosti s.č. 211 v obci Horné Hámre, 

b) rozhodne po miestnej obhliadke miestnej komunikácie   

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý                

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

e/ Ľubomír Kučera, trvale bytom Bučany 817  o opravu cesty v časti Horní Štefankovci 

k nehnuteľnosti s.č.201 Horné Hámre  

 

Ďalšou žiadosťou je žiadosť Ľubomíra Kučeru o opravu cesty v miestnej časti obce Horní 

Štefankovci. Jedná sa o úsek cesty, ktorá sa nachádza  v extrémnom svahu. Cesta je osobným 

autom nezjazdná, a tým je znemožnený prístup vlastníkom nehnuteľností ako aj záchranným 

zložkám a zdravotníkom. 

 

 

 

UZNESENIE č. 34/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie žiadosť Ľubomír Kučera,  bytom Bučany č. 817 o úpravu miestnej 

komunikácie v časti Horní Štefankovci vo vlastníctve obce Horné Hámre k nehnuteľnosti s.č. 201 

v obci Horné Hámre, 

b) rozhodne po miestnej obhliadke miestnej komunikácie   



 

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 

Rekonštrukcia obecného vodovodu 

Z Environmentálneho fondu nám boli poskytnuté finančné prostriedky na rekonštrukciu 

obecného vodovodu na rok 2020, ale nie v plnej výške ako sme žiadali. V tomto roku by sme 

chceli zrekonštruovať obecný vodovod na komplet. Na dobudovanie rekonštrukcie obecného 

vodovodu by sme ešte potrebovali 15 000 eur, preto by sme túto sumu použili z vlastných 

prostriedkov.  

 

UZNESENIE č. 35/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie informáciu o rozhodnutí poskytnutia dotácie na Rekonštrukciu obecného 

vodovodu Horné Hámre pre rok 2020 v sume 80 000 €, 

b) odsúhlasuje spoluúčasť vlastných prostriedkov v sume 15 000 € do dokončenia celého 

projektu rekonštrukcie   

 

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 rozvážať za mokrého počasia 

Starosta - zostalo nám vysporiadanie parciel pred OcÚ, rekonštrukcia umývarne v MŠ to budeme 

riešiť po ústupe tejto epidemiologickej situácie, ešte by sa mohla dokončiť cesta od p. Viciana, 

Bojana Nastrana, iné aktivity sa javí, že nebudeme realizovať s ohľadom na ekonomické dopady 

po epidemiologických dopadoch nákazy koronavírusu. 

 

12. Interpelácie občanov  

Neboli 

 

13. Diskusia 

Do diskusie neboli žiadne otázky, návrhy ani pripomienky. 

 

14. Záver 

Na záver zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta všetkým poďakoval za účasť a ukončil 

rokovanie OZ.   

 

 

 



Zápisnica po prečítaní schválená a podpísaná. 

 

Ing. Milan Mokrý, starosta obce   ...........................................  

 

Radoslav Boháč, overovateľ    ........................................... 

   

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

Zapisovateľka:   

 

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

 

V Horných Hámroch, dňa 24.04.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


