
ZÁPIS 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 04.05.2022 

_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ prítomní:  7 poslanci  

 

Neprítomný: 0 

 

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   1-11/2022. 

4.Komisia na ochranu verejného záujmu.  

5.Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a/ žiadosť Stanislav Maruška a manželka Horné Hámre 162 o vysporiadanie parcely    

E-KN 2155/2 o výmere 60 m2 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre.  

b/ žiadosť Peter Mikula, L. Svobodu 14, Banská Štiavnica o odkúpenie/zámenu  časti parcely 

E-KN 2080/3 o výmere 65 m2 a parcely E-KN č.2079/2 o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č.1304, za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov žiadateľa  

c/ žiadosť Mgr. Anton Pajerský Horné Hámre 479 a spol. o povolenie na podvŕtanie miestnej 

komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo vlastníctve obce za účelom odvedenia dažďovej 

vody do Kľakovského potoka a prípravy na výstavbu ČOV.   

d/ žiadosť Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina o stanovisko k realizácii stavby Výmena 

vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre na parcele E-KN 2083/2 na 

LV  1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre 

e/ žiadosť Zdenӗk Chmela a Daniela Chmelová Závadská 22, Bratislava na obnovenie      

právneho stavu parcely C-KN 4085/2 na LV 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre. 

f/ žiadosť Róbert Vacval Horská 1314/42, Partizánske o zriadenie vecného bremena na parcele 

C-KN 3070 na LV  2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre za účelom zriadenia elektrickej 

prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele C-KN  3082/2 vo vlastníctve 

žiadateľa. 

6.Žiadosti občanov  

7.Rôzne 

8.Interpelácie poslancov 

9.Interpelácie občanov  

10.Diskusia  

11.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 a konštatoval, že na rokovaní OZ z celkového počtu poslancov 7 sú 

prítomní 7 poslanci. Starosta obce konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné. 

 

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

programu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Katarína Adamcová, Margita Abrahámová  

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

 

UZNESENIE č.  12/2022 
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: Ing. Michal Lipjansky, Ing. Ján Michálik, Ing. Anton Fusatý  

d) starosta obce určuje zapisovateľku: Helena Pittnerová 

 

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

Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý,  Bc. Alena Jobbová                              

 

Neprítomný: 0            

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení   1-11/2022. 

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

č. 1-11/2022, ktoré sú priebežne plnené.   

 

 

UZNESENIE č.  13/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení          

č. 1-11/2022.  Starosta prítomných poslancov informoval, že objekt kultúrneho domu a 

obecného úradu v rámci projektu Zvýšenia  energetickej účinnosti KD a obecného úradu Horné 

Hámre  bol odovzdaný, dnes si boli zmapovať priestory KD a od 22.4.2022 je odovzdané 

oficiálne stavenisko na realizáciu búracích a stavebných prác objektu OcÚ a KD. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 



4. 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.  14/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie informáciu komisie                

o predložení majetkového priznania  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

5. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a/ žiadosť Stanislav Maruška a manželka Horné Hámre 162 o vysporiadanie parcely E-KN 

2155/2 o výmere 60 m2 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre.  

 

Starosta v tomto bode programu prítomných informoval o predloženej žiadosti Stanislava 

Marušku a manželky Oľgy Maruškovej bytom Horné Hámre 162 o vysporiadanie parcely E-KN 

2155/2 o výmere 60 m2 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre. Jedná sa o parcelu medzi 

vyregulovaným jarkom na odvedenie vody zo Zbojna do Kľakovského potoka a parcelou vo 

vlastníctve Stanislava Marušku a manželky. V súčasnosti je dlhodobo užívaný žiadateľom, je 

oplotený a je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 

UZNESENIE č. 15/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

A/ berie na vedomie žiadosť Stanislav Maruška a manželka Horné Hámre 162 o vysporiadanie  

   parcely E-KN 2155/2 o výmere 60 m2 na LV 1304 vo vlastníctve obce Horné Hámre.  

B/ schvaľuje:  

a/ Zámer na odpredaj pozemku parcelné číslo E-KN 2155/2 o výmere 60 m2 

b/ Spôsob predaja majetku uvedeného pod bodom A/ a to podľa § 9a odst. 8 písmeno e) zákona   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

c/ Dôvod navrhovaného predaja: Jedná sa o pozemok, ktorý je už dlhodobo užívaný žiadateľom, 

je oplotený a je priľahlý k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

b/ žiadosť Peter Mikula, L. Svobodu 14, Banská Štiavnica o odkúpenie/zámenu časti parcely 

E-KN 2080/3 o výmere 65 m2 a parcely E-KN č.2079/2 o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce 

Horné Hámre na LV č.1304, za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov žiadateľa  

 



Starosta prítomných oboznámil so žiadosťou Petra Mikulu L. Svobodu 14, Banská Štiavnica 

o odkúpenie/zámenu časti parcely E-KN 2080/3 o výmere 65 m2 a parcely E-KN č.2079/2 

o výmere 90 m2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV č.1304, za účelom vysporiadania 

vlastníckych vzťahov žiadateľa. Jedná sa o pozemky, ktorých časť zasahuje pod stavbu RD s.č. 4, 

dvor a záhradu vo vlastníctve žiadateľa. Geometrickým plánom boli predmetné časti pozemkov 

vytýčené a jedná sa o pozemky  C-KN 186/2, 186/4, 187/3, 187/2, ktoré  by bolo vhodné  

zameniť za pozemok E-KN 1560 o výmere 186 m2 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

UZNESENIE č.  16/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Peter Mikula, L. Svobodu 14, Banská Štiavnica o zámenu časti 

parcely E-KN 2080/3 o výmere 65 m2  a parcely E-KN 2079/2 o výmere 90 m2  vo vlastníctve 

obce Horné Hámre na LV č. 1304 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov žiadateľa. 

b/ súhlasí so zámenou pozemkov parcely registra E-KN 2080/3 o výmere 65 m2  a parcely       

E-KN 2079/2 o výmere 90 m2  za pozemok vo vlastníctve Petra Mikulu L. Svobodu 14, Banská 

Štiavnica parcela E-KN 1560 o výmere 186 m2 

c/ poveruje starostu obce vypracovaním zámennej zmluvy 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

c/ žiadosť Mgr. Anton Pajerský Horné Hámre 479 a spol. o povolenie na podvŕtanie miestnej 

komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo vlastníctve obce  za účelom odvedenia 

dažďovej vody do Kľakovského potoka a prípravy na výstavbu ČOV.   

 

Starosta prítomných informoval o žiadosti Mgr. Antona Pajerského Horné Hámre 479 a spol. 

o povolenie na podvŕtanie miestnej komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo vlastníctve 

obce  za účelom odvedenia dažďovej vody do Kľakovského potoka a prípravy na výstavbu 

ČOV.  O predmetné povolenie požiadali aj Ľuboš Bako Horné Hámre 475 a Ondrej Čík bytom 

Horné Hámre 476. Na zasadnutí OZ boli prítomní Ľuboš Bako a Mgr. Anton Pajerský. 

 

Pripomienky, návrhy  

Starosta - dažďová voda sa bude dať odviesť do Kľakovského potoka, ale z ČOV sa nebude dať 

napojiť 

Ľuboš Bako - vykopú sa jamy na vlastných pozemkoch 

Mgr. Anton Pajerský - viem, že cesta už bola podvŕtaná, malo by sa to dať zrealizovať 

Starosta -  bude potrebné požiadať o zvláštne užívanie MK, obec  vydá rozhodnutie. 

 

UZNESENIE č.  17/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Mgr. Anton Pajerský Horné Hámre 479 a spol. o povolenie na 

podvŕtanie miestnej komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo vlastníctve obce  za   

účelom odvedenia dažďovej vody do Kľakovského potoka a prípravy na výstavbu ČOV.   



b/ schvaľuje zámer podvŕtania miestnej komunikácie parcely C-KN 3537 na LV 2411 vo 

vlastníctve obce  za   účelom odvedenia dažďovej vody do Kľakovského potoka a prípravy na 

výstavbu ČOV.   

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

d/ žiadosť Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina o stanovisko k realizácii stavby Výmena 

vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre na parcele E-KN 2083/2 na 

LV 1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre 

 

Starosta prítomných informoval o žiadosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina o stanovisko 

k realizácii stavby Výmena vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre 

na parcele E-KN 2083/2 na LV  1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre. Ide o uloženie kábla 

elektrického vedenia do zeme pred Obecným úradom. Dnes bol kábel demontovaný z budovy 

Obecného úradu a následne bude uložený do zeme. 

 

 

UZNESENIE č.  18/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť  Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina o stanovisko k realizácii 

stavby Výmena vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre na parcele 

E-KN 2083/2 na LV  1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre 

b/ schvaľuje zámer Výmeny vzdušného vedenia NN za zemný NN kábel pred OcÚ Horné Hámre 

na parcele E-KN 2083/2 na LV  1304  vo vlastníctve obce Horné Hámre  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

e/ žiadosť Zdenӗk Chmela a Daniela Chmelová Závadská 22, Bratislava na obnovenie     

právneho stavu parcely C-KN 4085/2 na LV 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre. 

 

Starosta prítomných oboznámil so žiadosťou Zdenka Chmelu a Daniely Chmelovej Závadská 22, 

Bratislava na obnovenie právneho stavu parcely C-KN 4085/2 na LV 2411 vo vlastníctve obce 

Horné Hámre. Pán Chmela bol prítomný na zasadnutí OZ a prítomným uviedol, že obecná 

parcela zasahuje do jeho pozemku, bolo by potrebné vytýčiť pozemok a sprejazdniť, ide približne 

o 50-60 m.  

 

Pripomienky, návrhy 

Ing. Anton Fusatý - jednoducho zavolať geodeta a pozemky vymeniť 

Starosta - vytýčiť geodetom, zamerať pozemky v mieste, kde sa vymenia, bol by som rád, keby 

ste vy poslanci boli pri tom. 



UZNESENIE č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Zdenӗk Chmela a Daniela Chmelová Závadská 22, Bratislava na 

obnovenie právneho stavu parcely C-KN 4085/2 na LV 2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre. 

b/ súhlasí so zámenou pozemkov a poveruje starostu obce vykonaním krokov so zámenou 

pozemkov. 
 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

f/ žiadosť Róbert Vacval Horská 1314/42, Partizánske o zriadenie vecného bremena na parcele 

C-KN 3070 na LV  2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre za účelom zriadenia elektrickej 

prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele C-KN  3082/2 vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 

Starosta prítomných informoval o žiadosti Róberta Vacvala Horská 1314/42, Partizánske 

o zriadenie vecného bremena na parcele C-KN 3070 na LV  2411 vo vlastníctve obce Horné 

Hámre za účelom zriadenia elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na 

parcele C-KN 3082/2 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

UZNESENIE č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a) berie na vedomie žiadosť Róbert Vacval Horská 1314/42, Partizánske o zriadenie vecného 

bremena na  parcele C-KN 3070 na LV  2411 vo vlastníctve obce Horné Hámre za účelom 

zriadenia elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele C-KN 3082/2 vo 

vlastníctve žiadateľa. 

b) súhlasí s vybudovaním elektrickej prípojky a so zriadením vecného bremena žiadateľa Róbert 

Vacval Horská 1314/42, Partizánske na parcele C-KN 3070 na LV 2411 za účelom vybudovania 

elektrickej prípojky k plánovanej výstavbe rekreačnej chaty na parcele C-KN 3082/2 vo 

vlastníctve žiadateľa na náklady žiadateľa  za podmienok, že na miestnom, zisťovaní bude 

vytýčená trasa el. prípojky, vyhotovenia porealizačného geometrického zamerania trasy   el. 

prípojky a vrátenia pozemkov do pôvodného stavu.  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý   Bc. Alena Jobbová                                               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

6. Žiadosti občanov  

Žiadosť Petra Švarala Komárnická 114/12 Bratislava o dotáciu na refundáciu nákladov na opravu 

miestnej komunikácie do objektu Jazdeckého areálu sv. Františka Horné Hámre 

 

 



Starosta v tomto bode programu privítal p. Švarala na zasadnutí OZ a odovzdal mu slovo. Pán 

Švaral oboznámil prítomných so svojou žiadosťou. Uviedol, že v rámci dobrej spolupráce         

s obcou, v súvislosti s pandémiou sme mali výpadok príjmu. Keď nemáme ubytovaných ľudí 

nemáme ani príjem. Sám objekt nám nevytvorí príjem. Meškali sme s úhradou daní, ale vždy sa 

nám podarilo daň uhradiť, ale pre túto situáciu nemáme šancu to dohnať. My sme závislí od 

zákazníkov, ktorých ubytujeme. Sme už v Horných Hámroch 23 rokov a všetko sme si robili 

sami na vlastné náklady, nemal som požiadavku na obec. 

 

 

UZNESENIE č. 21/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Peter Švaral Komárnická 114/12 Bratislava o dotáciu na refundáciu 

nákladov na opravu miestnej komunikácie do objektu Jazdeckého areálu sv. Františka Horné 

Hámre 

b/ schvaľuje refundáciu nákladov na opravu miestnej komunikácie do objektu  Jazdeckého 

areálu sv. Františka Horné Hámre vo výške 1182,50 eur na základe Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov spolufinancované obcou Horné Hámre na opravu MK. 
 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                    

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 
 

 

UZNESENIE č. 22/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Peter Švaral Komárnická 114/12 Bratislava o dotáciu na refundáciu 

nákladov na opravu miestnej komunikácie do objektu Jazdeckého areálu sv. Františka Horné 

Hámre 

b/ schvaľuje refundáciu nákladov na opravu miestnej komunikácie do objektu  Jazdeckého 

areálu sv. Františka Horné Hámre vo výške 1913,84 eur na základe Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov spolufinancované obcou Horné Hámre na opravu MK. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                    

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

Žiadosť Zuzana Zrebená Fraňa Kráľa 1525/62, Žarnovica o súhlas s dopravným napojením  

 

Starosta oboznámil  prítomných so žiadosťou Zuzany Zrebenej Fraňa Kráľa 1525/62, Žarnovica 

o súhlas s dopravným napojením z parcely C-KN  2892  vo vlastníctve žiadateľky na parcelu 

E-KN 2083/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre, z dôvodu plánovanej výstavby RD na parcelách 

2892 a 2893 vo vlastníctve žiadateľky.      

 



UZNESENIE č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Zuzana Zrebená Fraňa Kráľa 1525/62, Žarnovica o súhlas 

s dopravným napojením z parcely C-KN  2892  vo vlastníctve žiadateľky na parcelu E-KN 

2083/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre. 

b/ súhlasí so zriadením vjazdu z parcely E-KN 2083/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na 

parcelu C-KN 2892 k plánovanej výstavbe RD na parcelách 2892 a 2893 vo vlastníctve 

žiadateľky.      

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                    

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU Packeta Slovakia s.r.o Kopčianska 3338/82A, Bratislava  

v obci Horné Hámre 

Obci Horné Hámre bola doručená Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU  Packeta Slovakia s.r.o 

Kopčianska 3338/82A, Bratislava. Chcú v obci Horné Hámre umiestniť Z-BOX na uloženie 

poštových zásielok a balíkov. Je potrebné tento Z- BOX umiestniť na južnú stranu, v blízkosti 

OcÚ, alebo pri dielňu. 

 

 

UZNESENIE č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie Zmluvu pre umiestnenie Z-BOXU  Packeta Slovakia s.r.o Kopčianska 

3338/82A, Bratislava  v obci Horné Hámre 

b/ schvaľuje umiestnenie Z-BOXU v obci Horné Hámre za podmienok určených v Zmluve pre 

umiestnenie  Z-BOXU  Packeta Slovakia s.r.o Kopčianska 3338/82A, Bratislava   

  

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                    

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Žiadosť Jozef Grajcár Diana Slovakia Gaštanová 161/11, Topoľčany o vybudovanie zvernice 

s náučným chodníkom pre širokú verejnosť v obci Horné Hámre  

Starosta prítomných informoval o žiadosti Jozef Grajcár Diana Slovakia Gaštanová 161/11, 

Topoľčany o vybudovanie zvernice s náučným chodníkom pre širokú verejnosť v obci Horné 

Hámre. Zvernicu chcú vybudovať v zóne na OcÚ Horné Hámre, chcú vykúpiť parcely, oplotiť, 

chovať zvieratá a využívať rodinne aj pre širokú verejnosť. Takéto aktivity už majú na území SR 

a chcú, aby ste posúdili túto aktivitu. Obec sa vyjadruje k plánovanej aktivite, už k realizácii sa 

vyjadrujú iné príslušné inštitúcie.  

 

 

 



Pripomienky, návrhy   

Bc. Alena Jobbová - zoberme na vedomie 

Ing. Michal Lipjansky - keď nedáme stanovisko, tak to, že zoberieme na vedomie nemá zmysel 

 

UZNESENIE č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie žiadosť Jozef Grajcár Diana Slovakia Gaštanová 161/11, Topoľčany 

o vybudovanie zvernice s náučným chodníkom pre širokú verejnosť na parcelách C-KN 2804, 

2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2845, 2846 v k.ú. Horné Hámre 

b/ schvaľuje predbežný zámer využitia parciel  C-KN 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 

2845, 2846 v k.ú. Horné Hámre 

c/ žiada Jozefa Grajcára zástupcu spoločnosti  Diana Slovakia Gaštanová 161/11, Topoľčany    

o doplnenie informácií osobne na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová, Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                    

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

Konzultačný deň k projektu Detský rekreačný rezort Pajer Ing. Lukačka 

Starosta prítomných informoval o konzultačnom dni, ktorý sa konal 2.5.2022 v kultúrnom dome   

v Horných Hámroch za účasti pracovníkov CHKO Štiavnické vrchy Banská Štiavnica, odboru 

starostlivosti o ŽP Žarnovica a ďalších. Obec vydala stanovisko k posudzovaniu vplyvov na ŽP. 

Pán Lukačka navrhol ako prístup od Kosťov alebo Maraz dolinu. S ohľadom na toto stanovisko 

poslal p. Lukačka svoje stanovisko, ktoré Vám bolo preposlané. 

 

 

7. Rôzne 

Starosta prítomných informoval, že požiadal  o vypracovanie kalkulácie na opravu MK na Brode 

od p. Fusatého po p. Štefankovú. Dom smútku a ihriská by sa mali realizovať. Požiadame Úrad 

vlády o poskytnutie dotácie, uvidíme na čo nám dotáciu poskytnú či na Dom smútku alebo na iné 

aktivity. Dúfam, že to úspešne zvládneme, tieto rozpracované projekty. 

 

8. Interpelácie poslancov   

Ing. Ján Michálik - urýchlene treba urobiť most, priorita je most, dom smútku, Obecný úrad, pri 

p. Čaradovi je jama, treba ju vyplniť asfaltom. 

Ing. Anton Fusatý - chcel by som pripomenúť, aby sa nezabudli uznesenia kontrolovať  

Kontrolór - kontrolujem, teraz musím spracovať správu k záverečnému účtu 

Ing. Anton Fusatý - p. Majsniar v akom stave je MK? 

Starosta - neriešil som to, k stavbe ešte potrebuje niečo doviesť a potom budem s ním riešiť 

vzniknutú situáciu  

Ing. Anton Fusatý - frézovaný asfalt je v jarku, bolo by ho treba vybrať, cesta od p. Gontku sa 

ničí 

Starosta - frézovaný asfalt vyberieme, zrealizujeme  

Margita Abrahámová - chcela by som sa prihovoriť za p. Žňavu, čo sa týka nájmu, či by nemohol 

mať nižší, má tam vlhko 



Starosta - je potrebné kúriť a vetrať, nájom sa znížiť nedá, úver je nastavený na splácanie. 

Ing. Michal Lipjansky - jarok má kto v správe, kto ho má čistiť? 

Starosta - jarok je v správe RSC, navrhoval som zatrubnenie týchto jarkou, tým by sa vytvoril 

priestor pre chodníky, jarky má čistiť RSC 

Margita Abrahámová - prechod pre chodcov pri zastávke p. Valovej s.č. 6 by bolo potrebné 

urobiť a názov zastávky zmeniť zo zastávky Horné Hámre pošta na Horné Hámre BD.  

 

  

9. Interpelácie občanov  

Neboli 

 

10. Diskusia  

Do diskusie neboli žiadne otázky, návrhy ani pripomienky. 

 

11. 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   ...........................................  

 

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

   

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

  

Zapisovateľka:   

 

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

 

V Horných Hámroch, dňa 04.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


