
ZÁPIS 

 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 03.08.2022 

_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ prítomní:  6 poslanci  

 

Neprítomný a ospravedlnený: Ing. Michal 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.Rekonštrukcia MK Brod a Zbojno, Zmluvy s LESY SR  Ing. Katarína Chválová  

4.Zmena projektu Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚ a KD Horné Hámre  

5.Zapožičanie majetku obce Horné Hámre pre pracovnú činnosť Sociálneho podniku s.r.o Horné 

Hámre  

6.Záver                                                                     

 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce Ing. Milan Mokrý. 

Privítal prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce. Oboznámil ich s navrhnutým 

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

sú prítomní 6 poslanci, Ing. Michal Lipjansky je neprítomný, ospravedlnený. Starosta obce 

konštatoval, že rokovanie OZ je uznášaniaschopné. 

 

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

programu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a zvolení: Katarína Adamcová, Ing. Ján Michálik  

Členovia návrhovej komisie: Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová, Radoslav Boháč 

 

 

UZNESENIE č. 42/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ schvaľuje program zasadnutia 

b/ volí overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Michálik,  Katarína Adamcová                   

c/ volí návrhovú komisiu v zložení: Bc. Alena Jobbová,  Ing. Anton Fusatý, Radoslav Boháč,                        

d/ starosta obce určuje zapisovateľku: Helena Pittnerová 

 

Prítomní: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína Adamcová,       

Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

 



Neprítomný: Ing. Michal Lipjansky 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

3. Rekonštrukcia MK Brod a Zbojno, Zmluvy s LESY SR  Ing. Katarína Chválová  

Starosta prítomných oboznámil s predloženými žiadosťami o finančné príspevky z mimoriadneho 

fondu Lesov SR š.p. Banská Bystrica na opravu MK do Zbojna a na opravu MK na Brode na 

základe realizovaných aktivít hospodárskej činnosti Lesov SR v daných lokalitách. Na základe 

týchto žiadostí boli obci Horné Hámre Lesmi SR Banská Bystrica poskytnuté príspevky na 

opravu MK do Zbojna aj na opravu MK na Brode. Poskytovateľ poskytne príjemcovi príspevok 

12 200 eur maximálne vo výške 70,96 % z objemu skutočne fakturovaných prác za opravu cesty 

do Zbojna, a na opravu MK na Brode poskytne poskytovateľ príjemcovi príspevok vo výške     

10 000 eur v prípade nenaplnenia rozpočtu vo výške 20 905,74 eur bude príspevok poskytnutý 

maximálne vo výške 47,83% z objemu skutočne fakturovaných prác za opravu cesty. Spoluúčasť 

obce, alebo ostatných účastníkov podieľajúcich sa na oprave MK bude spolufinancovaná         

z vlastných zdrojov. 

  

 

UZNESENIE č. 43/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch súhlasí s Dohodou č. 32/2022/01 s LESY SR š.p. 

Banská Bystrica za podmienok uvedených v tejto dohode s tým, že financovanie bude 

uskutočnené z nenávratných finančných zdrojov. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

UZNESENIE č. 44/2022 
Obecné zastupiteľstvo  v Horných Hámroch súhlasí s poskytnutím príspevku z Mimoriadneho 

fondu LESY SR š.p. Banská Bystrica za podmienok uvedených v liste spisová značka 

14632/2022-310 s tým, že financovanie bude uskutočnené z nenávratných finančných zdrojov. 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

4. Zmena projektu Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚ a KD Horné Hámre 

Starosta v tomto bode informoval prítomných o potrebe vymeniť strop v sále KD z dôvodu toho, 

že strop je poškodený červotočom. Trámy sú prehnité. Je na čase celý strop  vymeniť. Taktiež je 

potrebné zrealizovať bezbarierovosť objektu, preto je potrebné, aby ste v tejto veci rozhodli. 

Navýšenie by to bolo o cca 10000 eur podľa predbežného odhadu zhotoviteľa.  



UZNESENIE č. 45/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie zmeny v projekte Zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu a 

kultúrneho domu v obci Horné  Hámre 

b/ súhlasí s odstránením pôvodného stropu sály kultúrneho domu a celkovou výmenou stropu 

sály kultúrneho domu  

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

5. Zapožičanie majetku obce Horné Hámre pre pracovnú činnosť Sociálneho podniku s.r.o 

Horné Hámre  

Sociálny podnik používa majetok obce na svoju činnosť a preto je potrebné odsúhlasiť 

požičiavanie materiálno-technického vybavenia majetku obce Horné Hámre Sociálnemu podniku 

s.r.o. Horné Hámre.  

Ing. Anton Fusatý - koľko je zamestnancov v Sociálnom podniku? 

Starosta - 5 zamestnancov Sociálneho podniku, ostatní sú verejnoprospešní pracovníci, 

pracovníci Sociálneho podniku sa dobre uchytili, sme s nimi spokojní, musím povedať, že sme 

činnosť Sociálneho podniku  dobre personálne zabezpečili,  sú to ľudia šikovní, zruční, majú 

záujem pracovať, robiť aj odborné práce.   

 

 

UZNESENIE č. 46/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch súhlasí so zapožičaním materiálno-technického 

vybavenia majetku obce Horné Hámre podľa inventárneho súpisu pre pracovnú činnosť 

Sociálneho podniku s.r.o Horné Hámre. 

 

Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Zakúpenie drevosplyňujúceho kotla do MŠ Horné Hámre. 

Starosta ďalej informoval prítomných poslancov o potrebe zakúpiť do MŠ Horné Hámre kotol, 

aby bolo možné zabezpečiť kúrenie v MŠ a taktiež jej prevádzku v zimnom období. Podľa 

predloženej cenovej ponuky by sa cena vhodného kotla mala pohybovať okolo cca 6500 eur. Išlo 

by o drevosplyňujúci kotol na ústredné kúrenie. 

 

 

UZNESENIE č. 47/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch súhlasí so zakúpením nového drevosplyňujúceho 

kotla na ústredné kúrenie podľa predloženej ponuky pre MŠ Horné Hámre vo výške do 7000 € 

s DPH. 



Za uznesenie hlasovali: Margita Abrahámová, Ing. Ján Michálik, Radoslav Boháč, Katarína 

Adamcová, Bc. Alena Jobbová, Ing. Anton Fusatý 

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Rôzne.  

Starosta odovzdal slovo Ing. Antonovi Fusatému, aby poinformoval prítomných o stretnutí na 

Majeri ohľadom vytýčenia  MK pri p. Chmelovi, ktorý žiadal o usporiadanie parcely v jeho 

vlastníctve a parcely vo vlastníctve obce Horné Hámre. Ing. Anton Fusatý prítomných poslancov 

informoval, že na stretnutí prítomný nebol, keď prišiel na tvar miesta už p. Chmela mal situáciu 

ohľadom MK vyriešenú, na základe vytýčenia.  Kamene, ktoré sa tam nachádzajú,  sú na 

pozemku obce, pokiaľ ich odstránia z MK nie je potrebné pozemky zamieňať. Pán Stanislav 

Horný kamene odstráni a situácia bude poriešená a MK priechodná.    

 

 

6. 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   ........................................... 

   

Ing. Ján Michálik, overovateľ    ...........................................   
  

Zapisovateľka:   

 

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

 

V Horných Hámroch, dňa 03.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


