Zápisnica
z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina
konaného dňa 24.7.2014
Prítomní :
Starosta :
Poslanci :

Marián Slobodník
Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Milan Vigaš
o 17,30 hod. prišli pp. Ján Rýs, Śtefan Paško
podľa prezenčnej listiny

Hostia :
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych komunikácií
na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie,
spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
5. Návrh na odpredaj/prenájom/zriadenie vecného bremena na časti obecnej parcely
č.KN-E 1184.
6. Návrh na odpredaj/zámenu časti obecnej parcely č. KN-E 1177 (C-KN 661/1 )
7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok, správy a činnosti HK v 1. polroku.
8. Rôzne, diskusia
9. Záver
K bodu 1:
Starosta predniesol návrh programu. Za zapisovateľku určil p. Annu Šlaukovú,
za overovateľov zápisnice pp. Annu Knoppovú a Andreja Ľuptáka
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisie navrhol starosta za predsedu p. Milana Vigaša, za členov pp.Annu
Knoppovú a Andreja Ľuptáka.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Starosta predniesol návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a o náhradnom zneškodnení obsahu žúmp.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4:
Starosta predniesol návrh všeobecne záväzného nariadenia o vymedzení úsekov miestnych
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komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.
K návrhu počas jeho zverejnenia bol prijatý jeden pozmeňujúci návrh, ktorý bol doplnený
o určenie podrobností, a to:
- Parkovacia karta má platnosť 1 kalendárny rok a poplatok za jej vydanie je 10 € na 1
kalendárny rok
- Parkovacie karty vydané do dňa účinnosti VZN č. 2/2014 strácajú platnosť dňom
31.12.2014
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta informoval o návrhu dodatku k zmluve s EEI s r.o.. V návrhu sú ešte 2 nepresnosti,
ktoré treba prejednať s vedením EEI.
K bodu 5:
Starosta predniesol žiadosť MUDr. Poliačikovej na odpredaj/prenájom/zriadenie vecného
bremena na časti obecnej parcely č. KN-E 1184.
p. Vigaš – MUDr. Poliačiková tu chce trvale bývať, je to ďalší občan, opravila to pekne, preto
navrhuje schváliť zriadenie vecného bremena.
K návrhu sa pripojil p. Lupták.
p. Sedliačik – upozornil na skutočnosť, aby sa v prípade predaja postupovalo podľa zásad
o hospodárení s majetkom. Predaj majetku sa musí zverejniť. Spýtal sa, či existuje nejaká
smernica o jednotnom usmernení pri predaji majetku.
Starosta – každý predaj majetku obce sa posudzuje samostatne, t.j. prípad od prípadu,
predaj je výsledkom rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta bude informovať p. Poliačikovú o rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 6:
Starosta predniesol návrh na odpredaj/zámenu časti obecnej parcely č. KN-E 1177
(KN-C 661/1). Žiadosť predložila p. Kollárová Michaela.
Poslanci nedoporučujú odpredaj ani zámenu obecnej parcely. Namiesto toho obecné zastupiteľstvo navrhuje odkúpiť časť obecnej parcely KN-C 526/1 ktorá je vo vlastníctve
žiadateľky a ktorá zčasti slúži ako miestna komunikácia.
Starosta bude o rozhodnutí informovať p. Kollárovú.
K bodu 7:
Starosta predložil návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
P. Sedliačik predniesol správy o výsledku kontrolnej činnosti HK za I. polrok 2014.
K správam o výsledku kontroly sa vyjadrili :
- Starosta sa vyjadril k nesplneniu uznesenia č.64/2012 v tom zmysle, že regulatívy
výstavby a rekonštrukcie v obci t.č. vypracúva Pamiatkový úrad v Banskej Bystrici.
Nemá význam spracovávať vlastné regulatívy, pretože pre nás budú záväzné regulatívy
vypracované pamiatkovým úradom. Preto navrhuje ponechať zatiaľ ako nesplnené.
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- k nesplneniu uznesenia č 95/2013 – starosta navrhuje zrušiť uznesenie ako neaktuálne.
P. Vigaš navrhuje vyriešenie uznesenie preložiť na budúce zastupiteľstvo.
K návrhu sa pripojil aj p. Ľupták.
- starosta sa vyjadril k nesplnenému uzneseniu č. 113/2013. Spracoval zoznam stavebných
konaní obce a tento je k dispozícii na obecnom úrade.
p. Sedliačik doporučuje spracovať evidenciu stavebných konaní podľa vzoru Mesta Banská
Bystrica.
Starosta sa vyjadril k jeho návrhu v tom zmysle, že v meste je podstatne viac zamestnancov,
ktorí takéto podklady spracovávajú. Spracovať zoznam vo formáte vhodnom na web stránku
je zase práca navyše a je otázne, či to niečo prinesie.
p. Rýs -materiál je k dispozícii na obecnom úrade, kto má záujem môže sa prísť pozrieť
p.Vigaš – p. starosta nech dá na web zoznam neukončených stavebných konaní.
p. Šlauková sa vyjadrila k výsledku kontroly za oblasť účtovníctva:
- pokiaľ ide o účtovníctvo, nikdy nebol problém s vykonaním kontroly, pretože bol dohodnutý
vyhovujúci termín pre obidve strany.
- p. Sedliačik však prichádza na obecný úrad bez toho, aby si vopred dohodol čas kontroly,
alebo oznámi svoj príchod e-mailom v ten istý deň napr. v piatok popoludní, keď sa rozhodol
vykonať kontrolu. V tom čase bolo nutné vypracovať záverečný účet obce a výročnú správu,
k čomu sú potrebné účtovné doklady a pretože sa účtovníctvo a s tým súvisiace výkazy sú
spracovávané mimo obecného úradu a nebol vopred známy príchod p. kontrolóra, nebolo
mu možné predložiť všetky poklady.
Kontrolórovi bolo oznámené e-mailom, že doklady bude mať pripravené nasledujúci
pondelok ráno o 8.00 hod., ale neprišiel.
Bolo by zo strany kontrolóra korektné, aby si čas kontroly dohodol vopred aj s požiadavkou,
ktoré konkrétne doklady mu treba predložiť.
Je pravdou, že v piatok popoludní sú na našom obecnom úrade predĺžené úradné hodiny
do 17,30 hod. ( pozn. keď na všetkých úradoch je už zatvorené ). Týmto sme ale chceli
vyjsť v ústrety hlavne chalupárom, ktorí v piatok prichádzajú na Španiu Dolinu, potrebujú
si vybaviť úradné záležitosti a pochvaľujú si túto ústretovosť.
Počas úradných hodín v piatok popoludní pracovníčka vybavuje rôzne úradné
záležitosti občanov a chalupárov, vo väčšine prípadov vopred dohodnuté práve preto,
že je väčší kľud a že si neprajú ďalšiu spoločnosť pri vybavovaní.
p. Knoppová – p. Šlauková je v piatok popoludní na úrade do 17,30 preto, aby si mohli
pracujúci a chalupári vybaviť úradné záležitosti a nie pre p. Sedliačika. P.Sedliačik má
na kontrolu využívať ostatné úradné hodiny v týždni.
p. Rýs – treba si dohodnúť čas a oznámiť, ktoré doklady je potrebné predložiť ku kontrole.
K bodu 8:
- Starosta predniesol žiadosť baníckeho bratstva Hereengrund na inštaláciu bezpečnostných
vchodových dverí na priečelí budovy a v zadnej časti budovy. Obecné zastupiteľstvo
navrhuje prerokovať túto žiadosť s Dr. Sitárom a následne informovať poslancov.
- Starosta predložil poslancom program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie rokov
2014-2020 a výzval ich, aby si materiál dôkladne preštudovali, aby sme mohli spoločne
stanoviť priority pri podávaní žiadostí o dotácie na rozvoj obce.
- p. Vigaš sa spýtal, či je športový areál poistený. Škody treba urýchlene ohlásiť na
poisťovňu. Treba to všetko nafotiť, aby bola dokumentácia. Cesta na šachtu je poškodená,
bolo by to treba opraviť.
P.Rýs pripomenul, že je treba zmapovať stav ciest v obci a potom navrhnúť riešenie.
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Starosta - dostali sme peniaze, treba opraviť cestu a hlavne riešiť odvodnenie ciest,
a zaasfaltovať diery na cestách. Hneď sa môže začať opravovať, treba zamestnať našich
ľudí.
p. Paško –spýtal sa starostu, kedy sa bude robiť múr pri jazierku. Už sú tam odtrhnuté laty.
Je to tam nebezpečné, chodí tam veľa turistov, aby sa niečo nestalo.
p. Paško - turisti chodia autom až na ihrisko, bolo by to treba vyriešiť nejakými závorami.
p. Rýs - niektorí majitelia nehnuteľností sa starajú sa len o svoju nehnuteľnosť, vôbec ich
nezaujíma okolie domu, neočistia cestu. Jedná sa hlavne o obecné cesty, ale vždy to bolo
nepísaným zákonom, že sme sa starali aj o svoje okolie.
K bodu 9:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš prečítal návrh na uznesenie z 22.verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie bolo vykonané po prejednaní jednotlivých bodov.
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu 22. verejné zastupiteľstvo ukončil.
Zapísala : Anna Šlauková .........................................................................
Zápisnicu overili : Anna Knoppová ..............................................................
Andrej Ľupták ............................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce
V Śpanej Doline, 24.7.2014
Vyvesené 6.8.2014
Zvesené ...............................
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