Zápisnica
z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina konaného dňa 13.10.2014
Prítomní :
Starosta : Marián Slobodník
Poslanci : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Milan Vigaš, Ján Rýs, Śtefan Paško
Hostia :
podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, prejednanie úveru na rekonštrukciu
4. Záverečný účet obce za rok 2013
5. Rôzne, diskusia
6. Záver
K bodu 1:
Starosta predniesol návrh programu 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K programu sa vyjadril p. Rýs, ktorý navrhol zmenu programu v zmysle rokovacieho poriadku a to vypustiť
bod č. 3 z dôvodu, aby sa úverom na rekonštrukciu verejného osvetlenia nezaťažovalo budúce obecné
zastupiteľstvo, a bod 4.
P. Vigaš - pripája sa k návrhu na zmenu. Podľa vyjadrenia SLSP je možné úver čerpať až do 2015. Preto je
potrebné zvážiť všetky okolnosti.
Starosta určil za zapisovateľku Annu Šlaukovú, za overovateľov zápisnice: pp. Štefana Paška 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 a Annu Knoppovú.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K zrušenému bodu 3:
Starosta – upozornil na skutočnosť, že síce zo strany SLSP je úver možné čerpať dlhšie, ale nie si je istý,
dokedy dodávateľ bude ochotný vykonať rekonštrukciu v predloženej cenovej ponuke.
p. Sedliačik – ním predložený dokument nie je stanovisko podľa § 17, odst.9 zákona č. 583/2004 Z. z., ktoré
je potrebné k poskytnutiu úveru, ale je to informácia o stave dlhu a záväzkov k 31.12.2013. Bolo by potrebné
mať aktuálne výsledky hospodárenia k 30.9.2014.
Starosta požiadal o zostavenie účtovnej závierky k 30.9.2014.
p. Šlauková – v zmysle zákona sa robí riadna účtovná závierka k 30.9.2014, ktorá poskytuje všetky aktuálne
údaje o výsledkoch hospodárenia obce za I-III. štvrťrok 2014.
p. Sedliačik - na zaujatie stanoviska klavného kontrolóra k úveru bude postačovať účtovná závierka
k 30.9.2014, podpísaná zodpovednými osobami za účtovnú závierku.
p. Rýs - predniesol svoje negatívne stanovisko k úveru. Myslí si, že by bolo vhodné nechať rozhodnutie,
týkajúce sa úveru na novozvolené zastupiteľstvo. V súvislosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia by mali
byť zohľadnené potreby obyvateľov a nie všetci vedia o pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia.
Starosta – keď sa budeme spytovať všetkých obyvateľov, stratíme čas, a nakoniec asi každý chce lepšie
osvetlenie počas celej noci za menej peňazí. Aktuálna výhodná cenová ponuka dodávateľa na rekonštrukciu sa
podľa jeho vyjadrenia už nezopakuje, preto by to nenechával na nové zastupiteľstvo.
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Finančné zaťaženie obce z pohľadu úveru bude minimálne, napr. pri 6 ročnom trvaní úveru je to 175 eur
mesačne. Splátky plne pokryje úspora, vzniknutá použitím úspornejších svietidiel s 5 ročnou zárukou.
Okrem toho po vykonanej rekonštrukcii by sme hneď požiadali o zníženie zálohovej platby za dodávku el.
energie.
p. Vigaš - firma, ktorá predložila cenovú ponuku nám ponúka veľmi dobrú cenu. Nebol proti a ani teraz nie je
proti úveru, ale potrebuje poznať stav financií v obci.
.
Starosta – nechce tlačiť na poslancov, ale bolo by vhodné sa rozhodnúť, kým je ponuka aktuálna.
p. Sedliačik – nedal stanovisko k záverečnému účtu. Navrhuje opraviť záverečný účet .
p. Šlauková – sa vyjadrila k záverečnému účtu a k pripomienkam, ktoré podal p. Rýs:
Záverečný účet obce Špania Dolina za rok 2013 bol zostavený ako posledný výstup z výsledkov hospodárenia
obce.
Pre spracovanie záverečného účtu boli spracované nasledovné dokumenty :
Výročná správa za rok 2013 s povinnými prílohami , ktorými sú:
Finančné výkazy 1-12 čerpanie rozpočtu podľa položiek, 6-04 Stav bankových účtov, záväzkov, 5-04 stav
bankových úverov
účtovné výkazy : súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky
Je pravdou, že sme nedodržali termín na schválenie záverečného účtu obecným zastupiteľstvom t.j. do
30.6.2014. Záverečný účet bol pripravený 14.6.2014, ale v dôsledku iných nevyhnutných povinností sa termín
schválenia nedodržal. Táto pripomienka zo strany p. Rýsa je oprávnená.
K pripomienke na str.1: rozpočtová organizácia obce „Správa historických pamiatok“ nevykonávala činnosť,
pri ktorej dochádza k pohybu peňazí a majetku, preto sa tam pripomienkovaný text neuvádza.
K poznámke na str. 6 : význam textu v záverečnom účte a navrhovanej zmene je ten istý, len iný slovosled.
Okrem toho číslo opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31 je správne. V pripomienkach p. Rýsa je uvedené
nesprávne číslo opatrenia.
Do záverečného účtu sa nevkladajú tabuľky výkazu ziskov a strát a súvahy. Všetky výkazy sú povinnou
prílohou k výročnej správe za rok 2013, ktoré sú všetky k dispozícii na obecnom úrade.
K poznámke o prílohách :
Správa audítora netvorí prílohu záverečného účtu, pretože záverečný účet sa má schváliť do 30.6. a audit má
byť vykonaný do konca roka. ( Pozn. audit hospodárenia za rok 2013 bol vykonaný 5.9.2014 a predložený
poslancom ).
K záveru – celoročné hospodárenie obce za rok 2013 p. Rýs navrhuje schváliť s výhradami. V tomto prípade,
podľa zákona je potrebné navrhnúť aj opatrenia na odstránenie nedostatkov.
A nakoniec poznámka:
Aká je vlastne náplň práce finančnej komisie ? Ak nie pomáhať pri zostavovaní a hodnotení hospodárenia
obce.
Finančná komisia by mala byť nápomocná pri zostavovaní rozpočtov, prijímaní rozpočtových opatrení, ako aj
pri zostavovaní napr. aj výročnej správy, či záverečného účtu. Keby riadne fungovala finančná komisia, určite
dnes po štyroch rokoch by už boli poodstraňované všetky nezrovnalosti a dnes by sa tu nemuseli riešiť
pripomienky takéhoto charakteru.
K bodu 5:
p.Rýs – požiadal doplniť do kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 :
- preveriť udelenie pokuty pre obec vo výške 500 € do 28.10.2014.
p.Paško – mal otázku, či sme dostali odpoveď na odkúpenie Rudných baní. Je škoda, že búrajú budovy, ktoré
sa mohli využiť pre obec.
Starosta – stále žiadame o odkúpenie majetku od Rudných baní za zostatkovú cenu, ale zatiaľ to nie je možné.
Rudné bane ponúkajú majetok na odpredaj za trhovú cenu.
Máme podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na pozemky ( LV č. 26 ) č. C-KN 169/4, C-KN 170 a E-KN
617/2.
Na poslednú žiadosť nemáme žiadnu odpoveď.
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p. Rýs doplnil informáciu - 14.4. obec požiadala o odkúpenie nehnuteľnosti podľa zverejnenej ponuky. Na
toto sa spýtal p. Paško. Žiadosť bola odoslaná a na základe žiadosti bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve.
p. Piško – vyjadril sa k majetku v tom zmysle, že Rudné bane nám zničili cestu a majetok Rudných baní by
mal byť istou náhradou za zničenú cestu a životné prostredie. Navrhuje v tomto zmysle spísať petíciu
občanov.
p. Vigaš - nápad napísať petíciu je dobrý. Treba si však dobre rozmyslieť, čo budeme žiadať, či cestu alebo
majetok, pretože majetok je v rukách štátu, cesta v rukách VÚC.
p. Rýs - požiadal starostu, aby zverejnil platné zásady hospodárenia s majetkom obce na web stránke.
p. Vigaš – informoval zastupiteľstvo o tom, že vykonali s p. Sedliačikom námatkovú obhliadku obce .
Zastavili p. Chorvátha, ktorý pracoval na nakladači Thomas, povedal, že pracuje pre firmu Z+P, o čom
starosta vie. Na otázku prečo parkuje doma povedal, že starosta s tým súhlasil a za práce, ktoré si doma
urobí nebude platiť, iba si kúpi naftu.
Starosta – potvrdil, že dal súhlas Chorváthovi na parkovanie doma. Nie je pravdou, že za použitie nakladača
nebude nič platiť. Pokiaľ ide o zapožičanie thomasa „odrobinákovci „ po skončení práce zaplatia podľa
motohodín.
p. Sedliačik – má obavu, či pri búraní skaly okolo domu sa nepoškodil nakladač thomas.
p.Vigaš – toto by nemalo ostať nepotrestané.
p. Ľupták – spýtal sa ako sme pripravení na zimu, kto bude robiť s thomasom.
Starosta – nevidí dôvod, prečo by to nemal robiť p. Chorváth.
p. Šlauková - upozornila na skutočnosť, že p. Chorváth nemá doklady na vedenie nakladača - thomasa. Zatiaľ
sa našťastie nič nestalo, ale bolo by potrebné, aby absolvoval školenie. Prečo sa nedá preškoliť aj Peter
Vajcík, aby sme mali istotu, že v zime bude mať kto robiť. Obec by mala zaplatiť školenie pre obidvoch.
p. Rýs – v prípade, že obec zaplatí kurz, treba ich zaviazať zmluvne, aby v prípade, že nebudú robiť služby
pre obec vrátia časť finančných prostriedkov za kurz.
Ďalej sa spýtal, či dodávatelia splnili všetko, čo sľúbili (týka sa to projektu - propagácia banskej histórie
v regióne ). Keď sa o tom hovorilo v minulosti bolo prisľúbené, že dodávatelia sa budú podieľať na rozvoji
obci, že obci pomôžu.
Starosta – projekt nie je uzavretý, ešte stále nemáme poslednú piatu platbu od štátu. Dodávatelia si všetky
záväzky v zmysle zmluvy splnili.
p. Paško - spýtal sa na škodu spôsobenú na informačnej tabuli. Kto to zaplatí.
Starosta – obec musí úhradu vymáhať cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Naša poisťovňa nám to
neuhradí, pretože išlo o dopravnú nehodu a škodu mal zaplatiť vinník, resp. jeho poisťovňa, čo sa ale nestalo.
p. Paško – p. Gašparca pohrýzol pes, chce vedieť ako sa to vyriešilo. Sťažujú sa aj viacerí obyvatelia obce, že
tento pes je nebezpečný a chodí bez náhubku.
Starosta – urobil zápis s majiteľkou psa p. Ďuricovou. Dostane pokutu od obce. Pes je evidovaný v meste
Banská Bystrica. Psa preklasifikujú na nebezpečného a musí chodiť s náhubkom a na vodítku.
p. Piško – stručne informoval o snahe zriadiť ľudovú školu v priestoroch sály. Dnes tu bola p. Medrická,
ktorá poskytne materiály. V minulosti už odovzdala nejaké materiály do obce ešte p. Štupákovej. Bolo by
potrebné zistiť, kde sa nachádzajú, aby ich bolo možné využiť.

K bodu 6:
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Predseda návrhovej komisie p. Vigaš prečítal návrh na uznesenie z 24.verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie bolo vykonané po prejednaní jednotlivých bodov.
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu 24. verejné zastupiteľstvo ukončil.
Zapísala : Anna Šlauková .........................................................................
Zápisnicu overili : Štefan Paško : ............................................................
Ján Rýs : ............................................................

Ing. Marián Slobodník
Starosta obce
V Śpanej Doline, 13.10.2014

Vyvesené .................................
Zvesené ...................................
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