Zápisnica
z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina
konaného dňa 1.4.2014
Prítomní :
Starosta : Marián Slobodník
Poslanci : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
hlavný kontrolór: Ivan Sedliačik
Hostia :
pp.Sedliačiková, Ďurfinová, Vincík, Mečiar, Lucinkiewiczová, Lucinkiewicz,
Longauerová M., Śtupák, Śtupáková M., Minková, Piško, Sklenaŕíková, Kapusta, Vražda a ďalší )
Program :
1.Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce Śpania Dolina
4. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014
5.Rôzne
6. Záver
K bodu 1:
Starosta predniesol návrh programu. P. Sedliačik žiadal doplniť program o plán kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2014. Starosta určil za zapisovateľku p. Annu Šlaukovú, za overovateľov zápisnice
pp. Annu Knoppovú a Jána Rýsa.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisie navrhol starosta za predsedu p. Milana Vigaša, pp. Andreja Ľuptáka, Śtefana
Paška.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
- Starosta predniesol dôvodovú správu k odvolaniu hlavného kontrolóra .
- P. Sedliačik sa vyjadril k návrhu na odvolanie:
- podľa neho starosta nedodržal 3-dňovú lehotu na zvolanie 20. verejného zasadnutia,
- neoznámil hlavnému kontrolórovi konanie obecného zastupiteľstva a neposlal ani dôvodovú
správu,
- k prihláške sa vyjadril v tom zmysle, že vedome nepredložil čestné vyhlásenie, ani
nepožiadal o súhlas k podnikaniu. Dňa 4.12.2013 sa vzdal funkcie konateľa a previedol
obchodný podiel na inú s.r.o. .
-Starosta odmietol tvrdenie p. Sedlliačika , že nedodržal povinnú 3 - dňovú lehotu
na zvolanie. Pozvánka bola zverejnená v zákonom stanovenej lehote t.j. v sobotu a to na
úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
-p. Ĺupták – vyjadril sa k návrhu na odvolanie. Podľa jeho názoru by sa to malo vyriešiť
vyhlásením novej voľby, kedy sa môže prihlásiť aj p. Sedliačik, keď tvrdí, že už nemá žiadne
aktivity, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami na funkciu hlavného kontrolóra.
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Ostatné pripomienky k návrhu na odvolanie nebolo možné zaznamenať, pretože zo strany
prísediacich bolo prejednávanie rušené hysterickými výkrikmi a slovnými útokmi na starostu a na
poslancov.
Na požiadanie poslancov bolo zasadnutie prerušené a poslanci sa odobrali na poradu.
Pokračovanie.
P. Vigaš – mal otázku na starostu a to, či bol p. Sedliačik oboznámený s tým, že potrebuje
súhlas obecného zastupiteľstva na vykonávanie podnikateľskej činnosti a či táto podmienka
bola schválená obecným zastupiteľstvom
Starosta – táto podmienka bola vo vyhlásení voľby jasne formulovaná ako jedna z povinných príloh
k prihláške.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo schválené uznesením č. 117/2013 dňa 29.10.2013.
Poslanci sa rozhodli o tomto bode programu hlasovať tajne.
Hlasovanie :
Za odvolanie : 2
Proti odvolaniu .3
Zdržal sa : 0
Po tomto bode odišla z rokovacej miestnosti väčšina hostí.
K bodu 4:
Poslanci sa oboznámili s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014, ktorý im na tomto zasadnutí
predložil p. Sedliačik.
V tejto súvislosti p. Paško požiadal, aby materiály, ktoré sa budú prejednávať na zastupiteľstve boli
doručené poslancom 2 týždne vopred.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5.
P. Vigaš – otázka na p. starostu – kedy budú pneumatiky a tým bude pojazdný Thomas.
Treba to čím skôr vyriešiť, aby ho bolo možné využívať ( napr. odstránenie a uskladnenie
štrku z ciest po zime ).
Starosta odpovedal, že v najbližšej dobe.
p. Knoppová – tlmočila požiadavku p. Šnagerovej, ktorá vyzbierala peniaze na opravu
kaplnky pri kostole, či obec prispeje finančnou čiastkou na občerstvenie pre robotníkov, ktorí budú
kaplnku opravovať.
P. Paško – je nebezpečné chodiť k jazierku, padajú skaly, treba s tým niečo robiť, kým sa niečo
nestane. Bude to treba opraviť.
Starosta – opraví sa to z obecných prostriedkov – plot aj prístup. Pôvodne to robili Odrobiňákovci,
my sme to aj reklamovali, ale nič sa s tým neurobilo.
p. Vigaš – mal otázku, čo sa bude robiť so spíjeným stromom pred úradom.
Starosta – zatiaľ ho nikto nechce, treba navrhnúť, čo s tým.( napr. domček pre deti )
p. Rýs – navrhuje skúsiť na drevárskej škole, či by študenti nemali o to záujem.
p. Paško – okolo úradu je neporiadok, navrhuje vyhlásiť brigádu a svojpomocne upratať.
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p. Starosta – Ing. Vajcík sľúbil zaistiť auto s dlhou mechanickou rukou na odvoz konárov aj od
kontajnerov.
p. Vigaš - doporučuje zistiť,kedy bude auto a potom vyhlásiť brigádu.
p. Rýs – upozornil, že treba obnoviť značenie na Duchovnej ul., aby zaparkované autá nebrzdili
a nebránili prechodu.
Ďalej doporučuje p. starostovi, aby požiadal predsedu VÚC o lepšiu starostlivosť o cestu
na Španiu Dolinu (napadané lístie, neopílené stromy, výtlky).
p. Piško – informoval o možnosti zájazdu dôchodcov do Dudiniec, ako recipročný zájazd,
(dôchodcovia z Dudiniec boli na Španej Doline minulý rok). Všetko bude zabezpečené, treba
len zaplatiť autobus. Podľa predbežnej kalkulácie by to malo byť cca 250 €. Otázka, či bude
záujem o tento zájazd a či obec zaplatí autobus ?.
p. Vigaš – navrhuje zistiť záujem a myslí si, že každý z účastníkov si môže prispieť na dopravu.
p. Piško – požiadal starostu aby zistil, či by bola možná dotlač malých máp na komerčné účely.
p. Piško - spýtal sa ako je to s „Prekopom“. Je vôbec šanca, že to bude dostupné tento rok?
Jednou z podmienok bolo mať človeka s oprávnením. S p. Śirilom je uzatvorená príkazná zmluva.
p. Paško – 3.4. je výročím oslobodenia obce a preto sa bude konať v obci slávnostná členská
schôdza s položením kytice k pomníku na námestí .
p. Paško predložil žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2014 na podujatia
organizované SZPB.
Poslanci boli informovaní o pripravovanom podujatí „Prechod Donovaly – Śpania Dolina“.
Pre účastníkov obec prispeje na guľáš čiastkou 100 €.
p. Kapusta - diskusný príspevok nechcel predniesť pred hlasovaním z dôvodu, aby neovplyvnil
hlasovanie. Nepáčil sa mu vyvíjaný priam nedôstojný tlak na poslancov zo strany hostí.
Podľa jeho názoru zvolenie hlavného kontrolóra v decembri 2013 bolo v rozpore s podmienkami
voľby hlavného kontrolóra tým, že neboli zo strany hlavného kontrolóra predložené všetky
požadované dokumenty.
Neodvolaním hlavného kontrolóra došlo opäť k porušeniu zákona a starosta bude nútený robiť
ďalšie kroky na zjednanie nápravy a to dať veci do súladu so zákonom.
Podľa vlastnej skúsenosti a z iných obcí v prípade, že kontrolór bol schválený v rozpore so
zákonom a napriek tomu bude vykonávať funkciu a predkladať správy, návrhy na riešenie a pod.
tieto budú neplatné, čo môže priniesť so sebou ďalšie problémy.
p. Kapusta požiadal p. starostu o informáciu ohľadne výberu parkovného firmou EEI. Chcel by
dohliadnuť na to, aby výber parkovného bol výhodný pre obec. Najlepšie by bolo, keby parkovné
bolo 100 % príjmom obce. Parkovací automat navrhuje odkúpiť od EEI a celú prevádzku by
zabezpečovala obec. Predpokladá, že zostatková cena nemôže byť vyššia ako 1000 €.
Nepozná znenie zmluvy medzi obcou a EEI, aké sú možnosti výpovede zmluvy .
Starosta – navrhuje ponechať výber parkovného EEI, ale príjem deliť v pomere výhodnejšom
pre obec, napr.80: 20 v prospech obce, s tým, že EEI sa bude ďalej starať o parkovací automat.
p. Vigaš – navrhuje príjem deliť 80 : 20, resp. 90 : 10 s tým, aby sa EEI starala naďalej
o údržbu parkovacieho automatu.
Starosta požiadal o pár dní, aby mohol jednať s firmou EEI. Navrhne príjem deliť 80 : 20, alebo
100 % pre obec s tým, že odkúpime parkovací automat a budeme si ho sami prevádzkovať.
Ďalej je potrebné schváliť VZN o parkovaní a pasport dopravného značenia. Oba dokumenty sú
v štádiu prípravy na schválenie.
p. Šlauková v súvislosti s prípravou VZN o parkovaní požiadala poslancov, aby si premysleli, kto
bude mať nárok na parkovaciu kartu a určiť poplatok za vydanie karty.
- 3-

K bodu 6.

p. Vigaš - predseda návrhovej komisie prečítal schválené uznesenie.
Starosta po vyčerpaní programu 20. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Mgr. Anna Šlauková
V Španej Doline, 1.4.2014

Zápisnicu overili:
Anna Knoppová ...........................................
Ing. Ján Rýs ..................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce

Vyvesené: .............................................
Zvesené: ...............................................
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