
ZÁPIS 

 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 28.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ prítomní:  6  poslanci  

 

Neprítomný a ospravedlnený:  Ing. Tomáš Lipjansky 

 

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. Program rozvoja obce 2015 – 2022.   

5. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 31. 8.2015. 

6. Správa o následnej finančnej kontrole za I. polrok 2015.  

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  

8. Zásady rozpočtového hospodárenia obce.  

9. Komunitný plán obce.  

10. VZN č.1/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v obci Horné Hámre.   

11. Rôzne. 

12. Žiadosti občanov.   

    13. Interpelácie poslancov. 

    14. Interpelácie občanov. 

    15. Diskusia. 

    16. 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. Neprítomný a ospravedlnený: Ing. Tomáš Lipjansky. Starosta obce 

konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné. 

 

 

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

programu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška   

Členovia návrhovej komisie: Ing. Anton Fusatý, Margita Abrahámová, Vladimír Búri   

 



UZNESENIE č. 56/2015 

OZ v Horných Hámroch 

A/ schvaľuje program zasadnutia 

B/ volí overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška   

C/ volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Anton Fusatý, Margita Abrahámová, Vladimír Búri   

D/ starosta obce určuje zapisovateľku:  Helena Pittnerová  

 

Prítomní:  Margita Abrahámová, Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,  

Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška     

 

Neprítomný: Ing. Tomáš Lipjansky    

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o splnených uzneseniach a tých, 

ktoré sú v plnení. Ďalej informoval o podpise zmluvy s  CNS EuroGrants s.r.o. Obchodná 

spoločnosť so sídlom Bratislavská 264, 908 01 Kúty, o predĺžení termínu predkladania žiadostí 

do 15.10.2015 pre projekt vybudovanie poľných a lesných ciest a spoločných zariadení po 

vykonaní pozemkových úprav, ako aj predložení žiadosti na vybudovanie kamerového systému v 

obci. Zmluva k vybudovaniu optických sietí v našej obci ešte nie je podpísaná.   

 

Podklady k bodu č. 3 tvoria prílohu tohto zápisu. 

Poslanci k uvedenému nemali žiadne návrhy a pripomienky. 

 

UZNESENIE č. 57/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 37– 

55/2015  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0  

 

 

4.  Program rozvoja obce 2015 – 2022.   

Starosta informoval prítomných o vypracovanom PHSR obce Horné Hámre na roky 2015-2022. 

Tento dokument obsahuje všetky nevyhnutné údaje k predkladaniu žiadostí o poskytnutí  

finančných prostriedkov v jednotlivých vyhlásených výzvach. Dokument je potrebné prerokovať 

a schváliť, aby bolo možné zapracované projektové zámery realizovať. Na zasadnutí OZ bola 

prítomná aj RNDr. Anna Štefanková, ktorá prítomných oboznámila s ďalším dokumentom, ktorý 

obec musí mať vypracovaný.  

 

 



Otázky poslancov 

Ing. Ján Oslanec - na koľko bude záväzný pre nás poslancov ako aj pre našich nasledovníkov? 

RNDr. Štefanková - je to výhľadová štúdia, nie je to záväzné, bude záležať na vyhlásených 

výzvach. Monitorovací výbor, vyhodnotí  úspešnosť obce vo  vyhlásených a zrealizovaných 

výzvach a následne doručí BBSK.  

Ing. Ďurovičová - na doplnenie, v ekonomickej časti PHSR nie sú uvedené záväzné sumy, sú  

orientačné. 

 

 

UZNESENIE č. 58/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje strategický dokument Program rozvoja 

obce Horné Hámre 2015 – 2022. 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

5. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 31. 8.2015. 

Starosta obce odovzdal slovo ekonómke obce Emílii Minarčinovej, ktorá prítomným podala 

správu o stave plnenia, čerpania a úprave rozpočtu obce za obdobie od 1.1.2015 – 31.8.2015. 

Ekonómka obce sa venovala nasledovným bodom: 

 bežné príjmy  

 kapitálové príjmy  

 príjmy celkom 

 bežné výdavky  

 kapitálové výdavky  

 výdavky celkom  

 

Podklady k bodu č. 5 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

 

UZNESENIE č. 59/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.8.2015 

b) schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Horné Hámre k 31.8.2015 podľa predloženého návrhu a 

podľa rozpočtových opatrení 37, 38, 39/2015 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

 



6. Správa o následnej finančnej kontrole za I. polrok 2015.  

Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Elene Ďurovičovej, ktorá prítomných 

oboznámila so správou o následnej finančnej kontrole za 1. polrok 2015. Kontrolórka sa venovala 

kontrole plnenia príjmov a čerpania výdavkov. 

 

Podklady k bodu č. 6 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

 

UZNESENIE č. 60/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie správy o následnej finančnej 

kontrole hlavnej kontrolórky  za I. polrok 2015.  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.  

Ing. Elena Ďurovičová, hlavná kontrolórka obce, predložila prítomným poslancom obecného 

zastupiteľstva  plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015, ktorý je zameraný na: 

- kontrolu plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce,   

- kontrolu uzatvárania zmluvných vzťahov 

- kontrolu dodržiavania zákona 211/2000 Z.z. 

- kontrolu dodržiavania VZN 

- kontrolu efektívnosti pri hospodárnosti s FP   

- kontrolu dodržiavania zákona 25/2006 Z.z. 

- kontrolu vykonávania predbežnej FK 

- kontrolu vykonanú na základe uznesenia OZ a z vlastného podnetu 

 

 

UZNESENIE č. 61/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na II. polrok 2015.  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

8. Zásady rozpočtového hospodárenia obce.  

Kontrolórka obce informovala prítomných o vypracovaných zásadách rozpočtového 

hospodárenia obce. V zásadách sú uvedené všeobecné informácie o rozpočte, fondoch, 

zostavovaní rozpočtu, úpravách, schvaľovaní obecným zastupiteľstvom. 

Podklady k bodu č. 8 tvoria prílohu tohto zápisu. 



 

UZNESENIE č. 62/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje Zásady rozpočtového hospodárenia obce.  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  Ing. Ján Oslanec 

Proti: 0 

 

 

9. Komunitný plán obce.  

Starosta odovzdal slovo RNDr. Štefankovej, aby prítomných oboznámila s komunitným plánom 

zabezpečenia sociálnych služieb v obci Horné Hámre. 

RNDr. Štefanková - tak ako už bolo povedané komunitný plán obce je dokument na zabezpečenie 

sociálnej služby obcou. V dokumente sú uvedené informácie o sociálnej starostlivosti, ako bude 

zabezpečená, kto ju bude poskytovať, za akých podmienok a kde bude sociálna starostlivosť 

poskytovaná. 

 

UZNESENIE č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a) berie na vedomie informáciu starostu obce ku komunitnému plánu obce  

b) berie na vedomie informáciu RNDr. Anny Štefankovej  ku komunitnému  plánu obce 

c) schvaľuje vyhotovenie komunitného programu obce zhotoviteľom na základe ponuky 

RNDr. Anny Štefankovej 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

 

10.  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v obci Horné Hámre.   

Starosta obce oboznámil prítomných s vyhotovením Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Horné Hámre o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v obci Horné Hámre. 

Opatrovateľskú službu môže vykonávať blízka osoba opatrovaného. Táto služba bude 

poskytovaná v domácom prostredí. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby bude, že 

opatrovaný bude posúdený na 4 stupeň  odkázanosti.  

 

Podklady k bodu č. 10 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

UZNESENIE č. 64/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch sa uznáša na VZN č. 1/2015 o vymedzení podmienok 

na poskytovanie sociálnych služieb v obci Horné Hámre.  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 



 

 

11. Rôzne. 

V tomto bode programu starosta odovzdal poslancom návrh obvodov rozdelených podľa 

súpisných čísiel.  

      Ďalej sa venoval rekonštrukcií domu smútku v našej obci. V súvislosti s projektovým 

zámerom rekonštrukcie domu smútku bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. V prípade 

vyhlásenia výzvy je potrebné zabezpečiť vypracovanie žiadosti pre zabezpečenie finančných 

zdrojov.  

 

UZNESENIE č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo  v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie právoplatnosť stavebného povolenia projektu rekonštrukcie domu 

smútku Horné Hámre č. 15 podľa vypracovaného projektu firmy Design Project s.r.o. 

Horné Hámre č. 99 na č. parciel registra CKN 171,172,173 a 174 v k.ú. Horné Hámre  

b) v prípade vyhlásenia výzvy na zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu projektu  

rekonštrukcie domu smútku Horné Hámre č. 15 schvaľuje zabezpečenie poradenských 

služieb, v súvislosti s vypracovaním projektovej žiadosti ako i všetkých úkonov 

súvisiacich s predložením projektu pre zabezpečenie finančných zdrojov 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

 

 

12. Žiadosti občanov.   
   Starosta informoval prítomných o doručení petície od občanov Kostivrchu a odvolania p. Ing. 

Foldeša ohľadom refundácie nákladov zrekonštruovanej cesty na Kostivrchu. Starosta následne 

odovzdal Ing. Foldešovi slovo. Ing. Foldeš mal námietky k schválenej sume 450,- eur, ktorá je 

iba malá časť z toho čo do rekonštrukcie cesty občania Kostivrchu vrátane p. Foldeša investovali. 

Cesta bola v katastrofálnom stave nebolo možné po nej prejsť osobným autom, nehovoriac o 

sanitke v prípade potreby. V súčasnosti máme na Kostivrchu občanov, ktorí sanitku a zdravotnú 

pomoc potrebujú. Neopravovali sme cestu len preto, aby sme sa dostali k svojim domom a 

chatám, ale aj pre dostupnosť zdravotníckej pomoci. Obci bola predložená dokumentácia pred a 

po vykonaní prác na ceste a taktiež celková suma, za ktorú sa tieto práce vykonali. Žiaľ 

nemôžeme byť spokojní s refundáciou sumy 450,- eur, preto by sme boli radi, keby ste 

refundáciu celej sumy ešte prehodnotili. 

 

p. Foldešová - seriózne navrhujem splácanie tejto sumy. 

Ing. Ďurovičová - nepredložili ste hodnoverné doklady k refundácii sumy, je potrebné doložiť 

doklady.    

Libor Herko - na jar by sme potrebovali jednu fúru štrku.  

 

Podklady k bodu č. 12 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

 



UZNESENIE č. 66/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie odvolanie občana Jozefa Foldeša, 

Rozvodná 5, Bratislava vo veci schváleného uznesenia č.33/2015. 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

 

UZNESENIE č. 67/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie odovzdanú petíciu od občanov 

Kostivrchu. 

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Ján Oslanec, Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  0 

Proti: 0 

 

Žiadosť o odsúhlasenie nájomnej zmluvy k parcele registra C-KN č. 3537 vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č. 2411 k vybudovaniu vjazdu a prechodu inžinierskych sietí  v k.ú. obce 

Horné Hámre v súvislosti s výstavbou rodinného domu.  

 

Starosta obce prečítal žiadosť p.Antona Pajerského, bytom Horné Hámre 93 a Petry Píšovej,  

bytom Ostrý Grúň 24 o nájom parcely registra C-KN 3537 vedenej na LV č. 2411 v k.ú. Horné   

Hámre za účelom vybudovania príjazdu ako i uloženia inžinierskych sietí - elektrickej  prípojky 

k novovybudovanému rodinnému domu na parcele C-KN 3624/4. Nájom parcely je potrebný k 

vybaveniu stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu.  

 

UZNESENIE č. 68/2015 

Obecné zastupiteľstvo  v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť občana Antona Pajerského, Horné Hámre 93 a Petry Píšovej,  

bytom Ostrý Grúň 24 o nájom parcely registra C-KN 3537 vedenej na LV č. 2411 v k.ú. 

Horné   Hámre za účelom vybudovania príjazdu ako i uloženia inžinierskych sietí- 

elektrickej  prípojky k novovybudovanému rodinnému domu na parcele CKN 3624/4 

b) súhlasí s nájmom parcely podľa § 9a ods.8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. a schvaľuje 

prenájom parcely registra C-KN 3537  v k.ú. Horné Hámre, vedenej na LV č. 2411 

žiadateľom za podmienky nájmu v sume 1,-€ na kalendárny rok a dobu neurčitú.  

 

Za uznesenie hlasovali:  Margita Abrahámová,  Ing. Michal Lipjansky, Marián Maruška, 

Ing. Anton Fusatý, Vladimír Búri,        

Zdržal sa:  Ing. Ján Oslanec 

Proti: 0 
 

13. Interpelácie poslancov. 

Ing. Anton Fusatý - zakryť mláťačku, aby sa nezničila. 

 



14. Interpelácie občanov. 

RNDr. Štefanková – aký postup zvoliť na opílenie jelší na Brode pri potoku. 

Starosta – na základe žiadosti o výrub drevín a konaniu o výrube drevín je potrebné prizvať 

správcu vodného toku a uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. 

  
15. Diskusia. 

Návrhy a podnety do diskusie neboli. 

 

16. Záver. 

Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zápisnica po prečítaní schválená a podpísaná. 

 

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

 

 

Ing. Michal Lipjansky, overovateľ   ..............................................  

 

 

Marián Maruška, overovateľ     ..............................................   

 

 

Zapisovateľka:   

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

 

V Horných Hámroch, dňa 28.09.2015 

 
 


