
Starosta obce  

Horné Hámre        Horné Hámre 13.11.2020 

P O Z V Á N K A 

 

 Starosta obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ako aj v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva zvoláva 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch na deň 

 

18.11.2020 o 15.00 hod. 

t. j. stredu   

s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

programu. 

3. Kontrola  plnenia uznesení.  

4. Plnenie, čerpanie a úprava rozpočtu obce 1.1.- 30.09.2020. 

5. Žiadosť Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica o dotáciu na CVČ 

Andreja Kmeťa Žarnovica . 

6. Likvidácia kuchynského odpadu EKORECYKLING Malachov.  

7. Prevod a nakladanie s majetkom obce:  

a) žiadosť Dávid Lupták, bytom Brehy 35 o zriadenie vjazdu na  parcelu registra           

C KN č. 3833 vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 3834  vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č.2411 za účelom výstavby rodinného domu a prístupu k nemu  

b) žiadosť Patrik Morvay, bytom Kľakovská 880/13, Žarnovica o zriadenie vjazdu na  

parcelu registra C KN č. 2900/4  vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 2900/6  vo 

vlastníctve obce Dušana Majsniara za účelom výstavby rodinného domu   

c) žiadosť Ing. Peter Škvarka, bytom Rekreačná č.6394/2, Nová Baňa s manželkou   

o zriadenie vjazdu na  parcelu registra C KN 4257/1 vo vlastníctve žiadateľa 

z parcely CKN 4234  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom 

výstavby novostavby  záhradnej chatky 

d) žiadosť PharmDr. Anna Oslancová, bytom Horné Hámre č.21 o zriadenie vjazdu 

na  parcelu registra C KN č. 412 vo vlastníctve žiadateľky z parcely EKN 2083/2   

vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 za účelom prístupu na pozemok   

e) žiadosť Dávid Lupták, bytom Brehy 35 o zriadenie vecného bremena na parcele 

CKN 3833 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304 na základe vybudovania 

vodovodnej prípojky z existujúcej studne k novostavbe RD na parcele CKN 3834 

vo vlastníctve žiadateľa   

f) žiadosť Marek Ivanovič, bytom Mierová 832/15, Žarnovica s manželkou 

o zriadenie vjazdu na  parcelu registra C KN č. 2704/2 a 2757/5  vo vlastníctve 

žiadateľa z parcely CKN 2704/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 

za účelom prístupu k novostavbe rodinného domu  

g) žiadosť Miroslava Vozárová, bytom Kľakovská č.892/28, Žarnovica o súhlas 

s dopravným napojením parcely registra CKN č. 118/2 vo vlastníctve žiadateľa 

a  parcely CKN 808/1 (EKN 2083/2)  vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 

č.2411 za účelom zriadenia vjazdu na cestu II/512 

h) žiadosť Jozef Vician, bytom Horné Hámre 98 s manželkou o zriadenie vjazdu na  

parcelu registra C KN č. 2823/1 vo vlastníctve žiadateľa z parcely CKN 2760  vo 

vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom vybudovania prístupu 

k novostavbám  



i) žiadosť Patrik Šuška, bytom Lovčica 234 o zriadenie vjazdu na  parcelu registra      

C KN č. 472/2 vo vlastníctve žiadateľa z parcely EKN 1599/1  vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č.1304 za účelom prístupu na pozemok k plánovanej 

novostavbe  RD 

j) žiadosť Gejza Fúsatý, bytom Nová Baňa, Kamenárska 1241/68, Jozef Fúsatý, 

bytom Nová Baňa, Kamenárska č.1362/86 a Marta Jakubíková, bytom Brehy 299 

o odpredaj časti parcely EKN 2145/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304  

ako ostatná plocha v rozsahu cca 110 m2 podľa vytýčenia geometrickým plánom  

k) žiadosť Vladimír Herko, bytom Horné Hámre 39  o odpredaj časti parcely EKN 

2067/7 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304  v rozsahu cca 35 m2  

l) žiadosť Jozef Foldeš, bytom Bratislava, Rozvodná 6,  prechodne bytom Horné 

Hámre č. 229 o odpredaj časti parcely registra E KN č. 4234 vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č.2411 za účelom scelenia nevyužitého pozemku priľahlého 

k jeho nehnuteľnosti, ktorý sa nevyužíva ako prístup k nehnuteľnostiam  

m) žiadosť Dalibor Herko, bytom Ľ.Štúra č.34, Žarnovica a Radoslav Herko, bytom 

Žarnovica  o odpredaj časti parcely registra E KN č. 4234 vo vlastníctve obce Horné 

Hámre na LV č.2411 za účelom scelenia nevyužitého pozemku priľahlého k jeho 

nehnuteľnosti, ktorý sa nevyužíva ako prístup k nehnuteľnostiam  

n) žiadosť Mária Miškelová, bytom Župkov 80 o odpredaj časti parcely registra C KN 

č. 4234 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.2411 za účelom prístupu k svojej 

nehnuteľnosti CKN 4253 na LV 2773 vo vlastníctve žiadateľky 

o) žiadosť Eva Urblíková, bytom Nová Baňa, Nábrežná 15  o odpredaj časti parciel 

CKN 3668/2 o výmere 40 m2 a 3669/3 vo výmere 18 m2  vo vlastníctve obce Horné 

Hámre na LV 2411  podľa vytýčenia geometrickým plánom  

p) žiadosť Igor Bosák, bytom Žiar nad Hronom, Komenského 16/14  o prenájom  

parciel CKN 3808 a 3652 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 2411 za účelom 

chovu včiel a umiestnenia úľov  

r) zriadenie vecného bremena stavby pomníka Brod Horné Hámre CKN 635 

v rozsahu vytýčenom GP za účelom existencie stavby a jej vlastníctva  

8. Žiadosti občanov. 

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

Kosťovci k nehnuteľnosti s.č.208 Horné Hámre  

b/ Ján Fusatý, trvale bytom Župkov 15  o opravu cesty v časti Fusatovci                 

k nehnuteľnosti s.č.211 Horné Hámre  

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

Štefankovci k nehnuteľnosti s.č.201 Horné Hámre  

d/ petícia za opravu cesty Kajlovka Kostivrch- Zlata Tužinská, Nová Baňa, 

Školská 24/46   

9. Rôzne. 

10. Interpelácie poslancov. 

11. Interpelácie občanov. 

12. Diskusia. 

13. Záver                     

                                                                                                    Ing. Milan Mokrý 

           starosta obce 

 


