
ZÁPIS 

 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Hámroch 

konaného dňa 22.06.2022 

_____________________________________________________________________ 

 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny 

 

Na začiatku rokovania OZ prítomní:  5 poslanci  

 

Neprítomní a ospravedlnení: Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                         

 

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.Správy o kontrolnej činnosti HKO 

5.Záverečný účet obce za rok 2021 

a) výročná správa obce za rok 2021 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021 

6.Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 a úprava rozpočtu  

7.Návrh  plánu  práce HKO Horné Hámre na 2. polrok 2022 

8.Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a) žiadosť Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie vecného 

bremena na parcele C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom 

uloženia elektrickej prípojky k novostavbám dvoch chatiek.   

b) žiadosť Richard Tapfer  bytom Horné Hámre 319  o povolenie rozkopávky MK parc. E-KN 

2078/2 na LV 1304 za účelom uloženia el. prípojky. 

c) žiadosť  Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie vjazdu 

z MK C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom zriadenia vjazd 

k novostavbám dvoch chatiek.  

9.Petícia občanov miestnej časti Kostivrch o zabezpečenie všeobecného prístupu                  

k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti  

10.Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 

a) schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Horné Hámre na volebné obdobie 2022 - 

2026. 

b) schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Horné Hámre na volebné obdobie 2022 - 

2026. 

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, hlavného kontrolóra obce a ostatných prítomných na rokovaní. 

Oboznámil ich s navrhnutým programom rokovania. Starosta  konštatoval, že na rokovaní OZ 

z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 5 poslanci, Ing. Anton Fusatý a Bc. Alena Jobbová sú 

neprítomní, ospravedlnení. 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: Margita Abrahámová, Radoslav Boháč  

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

 

 

UZNESENIE č. 26/2022 
Obecné zastupiteľstvo  v Horných Hámroch 

a/ schvaľuje program zasadnutia 

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

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

Adamcová  

d/ starosta obce určuje zapisovateľku: Helena Pittnerová 

 

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

Katarína Adamcová,  

 

Neprítomní: Ing. Anton Fusatý, Bc. Alena Jobbová                         

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová                   

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

3. Kontrola  plnenia uznesení 

Starosta obce prítomných oboznámil s plnením uznesení č. 12-25/2022, ktoré sú priebežne 

plnené.  

 

UZNESENIE č. 27/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č.12  – 

25/2022. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

 



4. Správy o kontrolnej činnosti HKO 

V tomto bode programu starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce. Hlavný kontrolór 

obce prítomných informoval o kontrole plnenia uznesení OZ obce Horné Hámre a ich platnosť 

resp. neplatnosť prijatých v roku 2021. Kontrolou boli preverené uznesenia s výrokom schvaľuje 

a žiada starostu, aby uznesenia s výrokom berie na vedomie, resp. iné uznesenia, ktoré mali 

charakter konštatovania neboli predmetom kontroly. Z výsledku vykonanej kontroly plnenia 

uznesení Obecného zastupiteľstva  Horných Hámroch za rok 2021 vyplýva, že schválené 

uznesenia Obecného zastupiteľstva boli priebežne plnené. Nesplnené uznesenia vo výroku 

schvaľujúce a žiadajúce starostu neboli zistené. Ďalšou kontrolou bola kontrola pokladničných 

operácií uskutočnených v druhom polroku 2021. Kontrolované boli výdavkové pokladničné 

doklady evidované v pokladničnej knihe. Preverované boli aj príjmové pokladničné doklady     

z hľadiska dokladových náležitostí. Ďalšou kontrolou bola kontrola príjmového a výdavkového 

účtu, zrealizovaných platieb na výdavkovom účte uskutočnených v druhom polroku 2021, 

dodržiavanie zásad obehu účtovných dokladov, ostatných vnútorných predpisov pre finančné 

operácie. Kontrolou neboli preukázané nedostatky pri uplatňovaní zákona č. 357/2015 Z.z.        

o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 

 

UZNESENIE č. 28/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti  

hlavného kontrolóra č.1- 3/2022.  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 

a/ výročná správa obce za rok 2021 

b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021 

 

Starosta v tomto bode programu odovzdal slovo p. Minarčinovej, aby oboznámila prítomných so 

záverečným účtom obce. 1. Rozpočet obce v roku 2021 (bol upravený trikrát – 30.06.2021, 

29.09.2021 a 15.12.2021). Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol 

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR za obec 

- bežné príjmy – daňové príjmy (výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, daň 

z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok 

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) 

- bežné príjmy – nedaňové príjmy (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne 

poplatky a iné poplatky) 

- iné nedaňové príjmy - prijaté granty, transfery. 

- kapitálové príjmy 

- príjmové finančné operácie 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021 v EUR 

- kapitálové výdavky 

- bežné výdavky obce  



- výdavkové finančné operácie 

4. Použitie prebytku hospodárenia v roku 2021 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

- rezervný fond 

- sociálny fond 

- fond opráv 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.  

9. Finančné usporiadanie vzťahov  

  

a/ výročná správa obce za rok 2021 

Individuálna výročná správa obce za rok 2021 obsahuje: 

1. Základnú charakteristiku obce (geografické, demografické a ekonomické údaje, symboly obce,  

história obce, pamiatky, kultúra obce a iné) 

2. Rozpočet obce na rok 2021 a jeho plnenie 

3. Plán rozpočtu na roky 2022-2024 

4. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 

5. Hospodársky výsledok  

 

b/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021 

Kontrolór obce prítomných informoval o stanovisku k záverečnému účtu za rok 2021. Odborné 

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce je predkladané v zmysle § 18f, odsek 1, 

písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Návrh 

záverečného účtu obce Horné Hámre za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom          

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hlavný  kontrolór obce na základe uvedených skutočností konštatuje a odporúča OZ v Horných 

Hámroch uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu obce Horné Hámre za rok 2021       

s výrokom: súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad. 

 

Podklady k bodu č.5 tvoria prílohu tohto zápisu. 

 

UZNESENIE č. 29/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021  

b/ schvaľuje celoročné hospodárenie Obce Horné Hámre za rok 2021 bez výhrad. 

c/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

d/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

39383,18  EUR a zaraďuje do úpravy rozpočtu k  22.06.2022 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



6. Čerpanie rozpočtu k 31.5.2022 a úprava rozpočtu  

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

správu o stave čerpania a úprave rozpočtu obce k 31.5.2022. Rozpočet nebol schodkový. 

Ekonómka obce sa venovala nasledovným bodom: 

1.bežné príjmy  

2.kapitálové príjmy  

3.príjmy celkom 

4.bežné výdavky  

5.kapitálové výdavky  

6.výdavky celkom a iné 

 

 

UZNESENIE č. 30/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.5.2022  

b/ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu k 31.5.2022  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

7. Návrh plánu práce HKO Horné Hámre na 2. polrok 2022 

Starosta v tomto bode programu odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, aby prítomných 

informoval o návrhu plánu práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022. Kontrolór obce 

oboznámil prítomných s plánom kontrolnej činnosti, kde sú plánované kontroly plnenia opatrení 

a ich účinnosti na základe výsledkov kontrol vykonaných v 1. polroku 2022, kontrola vedenia a 

nakladania s finančnou hotovosťou obce za obdobie 1. polroka 2022, kontrola účtovných 

dokladov, kontrola zameraná na dodržiavanie zákona NR SR  č. 9/2010 Z.z. v podmienkach 

samosprávy obce, kontrola plnenia uznesení prijatých v prvom polroku 2022, príprava a 

vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2023.   

 

 

UZNESENIE č. 31/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II.polrok 2022. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



8. Petícia občanov miestnej časti Kostivrch o zabezpečenie všeobecného prístupu                  

k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti  

 

Starosta privítal na zasadnutí Ing. Lukačku, ktorému odovzdal slovo, aby bližšie informoval 

prítomných o Petícii občanov miestnej časti Kostivrch o zabezpečenie všeobecného prístupu       

k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti.  

Ing. Lukačka - sme za to, aby sa legalizoval  vodovod Drienčie, porušujú sa ústne dohody, lebo 

písomné nie sú, voda je štátna, odpojení sú viacerí od vody, vody vo vodovode Drienčie je dosť 

pre 110 ľudí, prebytok, pán Vician zdržuje konania 2x bolo predĺžené, nie je to súkromný 

vodovod, navrhujem, aby sa poslanci vyjadrili k verejnému záujmu.  

Starosta - Pasport vodovodu je platný, legalizácia vodného zdroja sa bude riešiť, presadzoval som 

parametre, aby sa určilo či je to zdroj na hromadné zásobovanie obyvateľov, budeme musieť 

počkať na rozhodnutia, súd skôr rozhodne v tejto veci, mne neprináleží rozhodovať, pozerám sa 

na to pragmaticky, tak ako aj na obec. vodovod.  

Ing. Lukačka - vyšší úrad určil, že je to vo verejnom záujme obce a príslušná na vybavenie 

petície je príslušná obec. 

Starosta - budeme túto situáciu posudzovať na základe faktov, záleží na postupnosti OÚ ŽP, ja 

stále konám na základe odbornej spolupráce 

Ing. Lukačka - napíšte oficiálny list na prednostu OÚ ZC, objektívne určiť výdatnosť prameňa a 

zistiť koľko ľudí je zásobovaných  

Starosta -  oni to tam všetko majú, ja nebudem robiť problém pri prípadných opravách vodovodu 

na obecných pozemkoch.  

Ing. Lukačka - chceme prístup k vode, a chceme, aby obec aktívne vstúpila do tohoto riešenia 

situácie 

Starosta – posudzujme veci a rozhodujme na základe faktov  

Ing. Michal Lipjansky - do budúceho zastupiteľstva dáme stanovisko 

 

 

UZNESENIE č. 32/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie Petíciu občanov miestnej časti Kostivrch o zabezpečenie všeobecného 

prístupu k pitnej vode pre všetky nehnuteľnosti  

b/ do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva nájde spôsob ako zabezpečiť zásobovanie 

pitnou vodou a následne rozhodne. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

9. Žiadosť Ing. Petra Popraca Horné Hámre 24 o opravu časti MK parcely E-KN  2067/1 

vo vlastníctve obce  LV  1304  medzi RD s.č. 24 a 25 

 

Starosta obce prítomných informoval o podanej žiadosti Ing. Petra Popraca  o opravu časti MK 

parcely E-KN  2067/1 vo vlastníctve obce  LV  1304  medzi RD s.č. 24 a 25. Časť MK        

v úseku medzi domami č. 24 a 25 je v havarijnom stave. Tento stav komunikácie momentálne 



spôsobuje škody  na majetku spomínaných domoch vplyvom odletujúcich kamenných úlomkov  

nahromadených v neopravených výmoľov po prejazde vozidiel. Minimálna nutná oprava 

autorizovanou firmou VIA Servis by bola v rozsahu 15 m2 čo by stálo 650 eur. Som ochotný 

prispieť na opravu obecnej komunikácie sumou 200 eur.  

 

 

UZNESENIE č. 33/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie žiadosť Ing. Petra Popraca bytom Horné 24  o opravu časti MK parcely 

E-KN  2067/1 vo vlastníctve obce  LV  1304  medzi RD s.č. 24 a 25 

b/ schvaľuje vyspravenie MK parcely E-KN  2067/1 vo vlastníctve obce Horné Hámre o výmere 

cca 15 m2 s tým, že Ing. Peter Poprac bytom Horné Hámre 24 zabezpečí spolufinancovanie       

v sume 200 eur na opravu MK 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

10.  Žiadosť Ing. Petra Popraca Horné Hámre 24 o prístup na  pozemky C-KN 2739 

a 2740 vo vlastníctve žiadateľa  

 

Starosta obce prítomných informoval o podanej žiadosti Ing. Petra Popraca o prístup na  

pozemky C-KN 2739 a 2740 vo vlastníctve žiadateľa a p. Lešniakovej, ktoré sa nachádzajú       

v lokalite medzi pravou stranou cintorína a novostavbou p. Jágerského. Z jedinej možnej 

prístupovej cesty smerom na Poľan nám stojí v prístupe obecný pozemok parcela E-KN 330, 

preto žiadam obecné zastupiteľstvo o riešenie tejto situácie buď umožnením prístupu vo forme 

vecného bremena, alebo formou odkúpenia úseku na prejazd v šírke min. 4 metre.  

 

UZNESENIE č. 34/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie žiadosť Ing. Petra Popraca bytom Horné Hámre 24 o prístup na  pozemky 

C-KN 2739 a 2740 vo vlastníctve žiadateľa,  

b/ súhlasí so zámenou pozemkov a to časti pozemku parcely registra E-KN 330 vo vlastníctve 

obce Horné Hámre na LV 1304 a časti pozemku parcely registra C-KN 2739 a 2740 s tým, že  

žiadateľ Ing. Peter Poprac Horné Hámre 24 zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na 

vlastné náklady. 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

11. Prevod nehnuteľností a nakladanie s majetkom obce :  

a/, c/ žiadosť Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie 

vecného bremena na parcele C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za 



účelom uloženia elektrickej prípojky k novostavbám dvoch chatiek a žiadosť  Slavomír Angleta 

bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa o zriadenie vjazdu z MK C-KN 3697 vo 

vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom zriadenia vjazd k novostavbám dvoch 

chatiek.  

 

Starosta prítomných informoval o žiadosti Slavomíra Angletu bytom Potočná cesta 6405, 968 01 

Nová Baňa o zriadenie vecného bremena na parcele C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné 

Hámre na LV 1304 za účelom uloženia elektrickej prípojky k novostavbám dvoch chatiek  a 

taktiež zriadenia vjazdu k novostavbám dvoch chatiek. Tieto podklady bude žiadateľ potrebovať 

k vybaveniu stavebného povolenia a následne kolaudačného rozhodnutia na novostavby dvoch 

chatiek.  

 

 

UZNESENIE č. 35/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie žiadosť  Slavomír Angleta bytom Potočná cesta 6405, 968 01 Nová Baňa 

o zriadenie vecného bremena na parcele C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 

1304 za účelom uloženia elektrickej prípojky k novostavbám dvoch chatiek a zriadenia vjazdu    

z parcely C-KN 3697 na parcelu C-KN 3680/2 /GP 3680/4/ vo vlastníctve žiadateľa. 

b/ súhlasí so zriadením vecného bremena žiadateľa Slavomíra Angletu Potočná cesta 6405,    

968 01 Nová Baňa  na parcele C-KN 3697 na LV 1304 za účelom vybudovania elektrickej 

prípojky k novostavbám dvoch chatiek  za podmienok vyhotovenia porealizačného  

geometrického zamerania trasy elektrickej prípojky, vrátenia pozemkov do pôvodného stavu a 

všetky náklady spojené so zriadením  vecného bremena bude znášať žiadateľ. 

c/ súhlasí so zriadením vjazdu z parcely C-KN 3697 vo vlastníctve obce Horné Hámre na parcelu 

C-KN 3680/2 /GP 3680/4/ k plánovanej výstavbe dvoch chatiek na parcelách C-KN 3680/2, 

/3680/5, 3680/7/ vo vlastníctve žiadateľa.      

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

b/ žiadosť Richard Tapfer  bytom Horné Hámre 319  o povolenie rozkopávky MK parc. E-KN 

2078/2 na LV 1304 za účelom uloženia el. prípojky. 

 

Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Richarda  Tapfera  bytom Horné Hámre 319  

o povolenie rozkopávky MK parc.č. E-KN 2078/2 na LV 1304 za účelom uloženia el. prípojky. 

Žiadateľ potrebuje uložiť novú el. prípojku cez MK vo vlastníctve obce k rodinnému domu s.č. 

319 vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci sa rozhodli, že MK bude podvŕtaná, nie rozkopaná. Tento 

spôsob podvŕtania MK je vhodnejším spôsobom ako uložiť el. prípojku.  

 

UZNESENIE č. 36/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch 

a/ berie na vedomie žiadosť Richard Tapfer bytom Horné Hámre 319 o povolenie rozkopávky 

MK parc. E-KN 2078/2 vo vlastníctve obce Horné Hámre na LV 1304 za účelom uloženia el. 

prípojky. 



b/ schvaľuje zámer uloženia elektrickej prípojky formou podvŕtania MK 

c/ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parcelách E-KN 2078/2 a 2154/4 na LV 1304 vo 

vlastníctve obce Horné Hámre za podmienok vyhotovenia porealizačného geometrického 

zamerania trasy el. prípojky, vrátenia pozemkov do pôvodného stavu a všetky náklady spojené so 

zriadením  vecného bremena ako aj podvŕtania MK bude znášať žiadateľ.  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

12. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022 

a) schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Horné Hámre na volebné obdobie 2022 - 

2026. 

b) schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Horné Hámre na volebné obdobie 2022 - 

2026. 

 

Starosta v tomto bode programu prítomných informoval o nadchádzajúcich komunálnych 

voľbách a voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29.10.2022 a v tejto 

súvislosti je potrebné určiť počet volebných  obvodov a počet poslancov OZ  na volebné 

obdobie 2022 - 2026. Doposiaľ bol určený jeden volebný obvod a počet poslancov OZ 7. 

Navrhujem, aby počet poslancov obecného zastupiteľstva bol 5, aj s ohľadom na to, koľko sa do 

komunálnych volieb prihlási kandidátov na poslancov OZ a taktiež zo skúsenosti                  

z predchádzajúcich volieb. Poslanci sa dohodli ponechať jeden volebný obvod a schválili počet 

poslancov 5. 

 

UZNESENIE č. 37/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje jeden volebný obvod a počet poslancov OZ 

Horné Hámre 5 na volebné obdobie 2022 – 2026.      

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Starosta ďalej informoval, že je v súvislosti s komunálnymi voľbami potrebné stanoviť rozsah 

výkonu funkcie starostu. Doposiaľ to bolo na plný úväzok. Toto je taktiež v kompetencii 

poslancov OZ.  

 

UZNESENIE č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Horné 

Hámre – plný úväzok – na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 



13. Žiadosti občanov 

Žiadosť Jany Polcovej Slobody 400/59, 966 81 Žarnovica o odpustenie nájmu v období 

rekonštrukcie obecného úradu  

 

Starosta informoval prítomných o podanej žiadosti Jany Polcovej Slobody 400/59, 966 81 

Žarnovica o odpustenie nájmu v období rekonštrukcie obecného úradu. Na základe realizovanej 

rekonštrukcie objektu obecného úradu, ktorého súčasťou je aj prevádzka miestneho hostinca 

došlo postavením lešenia, ako i ostatnými stavebnými zásahmi k prekrytiu vchodu prevádzky 

hostinca, odstráneniu vonkajšieho sedenia, čo spôsobilo obmedzenú návštevnosť. Z uvedeného 

dôvodu žiada prevádzkovateľka o odpustenie  platenia nájomného na obdobie, kým sa táto 

stavebná činnosť neukončí a spomínané prekážky v prevádzke  hostinca nebudú odstránené,     

z dôvodu, že je závislá od tržieb prijatých hlavne počas letných mesiacov.  

 

 

UZNESENIE č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie žiadosť Jany Polcovej bytom Slobody 400/59  Žarnovica o odpustenie 

nájmu v období rekonštrukcie obecného úradu Horné Hámre, 

b/ schvaľuje 50 % zľavu z nájmu prevádzky Hostinca na obdobie trvania rekonštrukcie objektu 

budovy OcÚ Horné Hámre.  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

 

14. Rôzne   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Hámre č. 1/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady       

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre. 

 

Starosta prítomných informoval o VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni             

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre. Finančné pásma určujú náklady na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Pre materské školy je to 3. finančné pásmo, preto sa upravili sumy 

príspevkov v zmysle predmetného VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni             

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre. 

 

 

UZNESENIE č. 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch sa uznáša na VZN č. 1/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Hámre 



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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Uzavretie pracovnej zmluvy medzi konateľom a Sociálnym podnikom s.r.o Horné Hámre, 

pracovná náplň a mzda konateľa. 

 

Starosta ďalej informoval prítomných o potrebe uzavretia  pracovnej zmluvy medzi konateľom a 

Sociálnym podnikom s.r.o Horné Hámre, jeho pracovnej náplni a mzde konateľa. Získali sme 

štatút Sociálneho podniku s.r.o Horné Hámre, rozhodli sme sa zamestnať 5 ľudí, ktorí spĺňajú 

podmienky na zaradenie, aby mohli pracovať v tomto podniku, taktiež pracovné zmluvy boli 

uzatvorené so zamestnancami ako aj s konateľom predmetnej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že 

obec Horné Hámre je zriaďovateľ sociálneho podniku,  pracovno-právny vzťah odsúhlasuje OZ, 

aj z dôvodu, aby nenastal konflikt záujmov s ohľadom na osobu konateľa. Súčasťou tohto 

schvaľovania musí byť aj stanovenie jeho mzdy, ktorá je vymedzená zákonníkom práce podľa 

zaradenia do stupňa náročnosti práce s prihliadnutím na jeho pracovnú náplň, kvalifikačné 

predpoklady a dosiahnutú odbornosť z predchádzajúcej pracovnej praxe. Takto vymedzené 

skutočnosti podľa zákonníka práce určujú minimálnu základnú mzdu vo výške 994 eur,  práca 

konateľa je zaradená do 4.stupňa náročnosti. 

 

UZNESENIE č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Hámroch  

a/ berie na vedomie uzavretie pracovnej zmluvy medzi konateľom a Sociálnym podnikom s.r.o 

Horné Hámre 

b/ schvaľuje pracovnú náplň v zmysle prílohy č. 1 

c/ schvaľuje mzdu vo výške 994,- eur v zmysle platobného dekrétu  

 

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

Radoslav Boháč, Katarína Adamcová               

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

15. Interpelácie poslancov. 

Ing. Ján Michálik - miestna komunikácia pri p. Majsniarovi či je opravená 

Starosta - ešte údajne potrebuje doviezť ťažšími vozidlami nejaký materiál na stavbu, dúfam, že 

sa k tomu dopracujeme, aby sme strpeli ešte nejaký čas podľa jeho vyjadrenia.  

Radoslav Boháč - opraviť rúru, či to urobí p. Majsniar a odvodniť MK popred jeho rodinný dom.  

Starosta - dohodli sme sa a ešte to nie je tak, ako by malo byť, čo bolo taktiež dohodnuté za 

Tvojej prítomnosti a bohužiaľ taktiež nie je a zrealizuje to on.  

 

16. Interpelácie občanov. 

Neboli 

 

17. Diskusia. 

Do diskusie neboli žiadne otázky, návrhy ani pripomienky. 

 



18. 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   ...........................................  

 

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

   

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

Zapisovateľka:   

 

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

 

V Horných Hámroch, dňa 22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


