Zápisnica
z 2.verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina, konaného dňa 29.12.2014
Prítomní :
Starosta : Martina Wilhelmerová
Poslanci : Andrej Ľupták, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík a Milan Vigaš
Novozvolený poslanec : Ján Rýs
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva
3. Schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Schválenie záverečného účtu a výročnej správy obce za rok 2013
6. Schválenie finančných darov
7. Voľba predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
8. Poverenie na zastupovanie starostu
9. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
10. Návrh platu novozvolenej starostke obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh uznesenia
14. Záver
K bodu 1/:
Starostka otvorila 2.verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítala všetkých prítomných.
K bodu 2/:
Starostka požiadala o zloženie sľubu poslanca Jána Rýsa, ktorý sa nemohol zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva z dôvodu pracovných povinností. Novozvolený poslanec Ján Rýs zložil sľub poslanca.
K bodu 3/:
Starostka predložila program zasadnutia a uviedla, že tento bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke
obce a poslaný emailom. Dňa 27.12.2014 od p. Sedliačika boli emailovou poštou doručené nasledovné body
na zaradenie do programu :
1. Splatenie časti bankového úveru vo výške 13 920,- €
2.Začatie konania podľa čl.9 ods.2 písm. b) ústavného zákona č.357/2004 Z. z.
3.Prerokovanie vybraných správ hlavného kontrolóra za 2. polrok 2014 /úver, Thomas, vodojem, Hydroeco/
Starostka navrhuje doplniť do programu bod č.1 - splatenie časti bankového úveru. Prerokovanie navrhuje
zaradiť do bodu 11/. Pokiaľ ide o body 2 a 3 - jedná sa o závažné body, neodporúča zaradenie do programu.
p. Vajcík - navrhuje zaradiť bod č.1 - splatenie časti bankového úveru. K ostatným bodom sa vyjadril v tom
zmysle, že navrhované body sú závažné, nevie o čo ide a preto sa potrebuje najskôr s materiálmi zoznámiť.
Starostka určila za zapisovateľku Annu Šlaukovú, za overovateľov pp. Jána Rýsa a Ladislava Vajcíka.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 4/:
Do návrhovej komisii navrhla starostka za predsedu p. Milana Vigaša, za členov pp. Andreja Ľuptáka a Ivana
Sedliačika.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 5/:
Starostka vyzvala p Sedliačika, ktorý vykonával funkciu hlavného kontrolóra o stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2013. Navrhuje schváliť záverečný účet bez výhrad.
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Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
p.Šlauková oboznámila prítomných s výročnou správou za rok 2013.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6/:
Starostka informovala o poskytnutých finančných daroch v roku 2014 vo výške 6520 € (na knihu „ Propagácia
banskej histórie v regióne „ p. Šesták 5750 € a p. Becková 650 €. Na rockový festival – podpora hudobnej
produkcie obce p. Vajcík Bohuslav – 100 € a p. Vincík 20 € na prevádzku ).
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7/:
Starostka predložila návrh na predsedu, za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu
obce. Za predsedu p. Jána Rýsa, za členov komisie pp. Andrej Lupták, Ladislava Vajcíka a Ivana Sedliačika.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8/:
Starostka informovala, že v zmysle zákona 369/90 Z.Z. § 13b poverila zastupovaním p. Milana Vigaša.
K bodu 9/:
Starostka navrhla pri obecnom zastupiteľstve zriadiť komisie :
finančnú - predseda p. Ján Rýs
stavebnú – predseda p. Andrej Ľupták
pre ochranu verejného poriadku – predseda p. Ivan Sedliačik
kultúrno –športová komisiu – predseda p. Ladislav Vajcík
Starostka požiadala predsedov jednotlivých komisií, aby do budúceho obecného zastupiteľstva navrhli členov
komisií.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10/:
Starostka predniesla žiadosť o úpravu pracovného úväzku a to z pôvodne schváleného 67 % na 100 % pracovný
úväzok a plat v zmysle zákona o platoch starostov. Žiadosť odôvodnila náročnosťou práce z dôvodu
neukončenia záležitostí z predchádzajúcich rokov ( neukončené a problémové stavebné konania, nedokončené
záležitosti a problémy obce). Ak si práca starostky už nebude vyžadovať riešenie starých záležitostí a dá sa
venovať chodu úradu za bežný rok môže obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona plat upraviť.
p.Vigaš -vyjadril sa k žiadosti s tým, že pozná finančnú situáciu obce aj pracovnú náplň starostky. Vzhľadom
na uvedené navrhuje upraviť pracovný úväzok na 80 %.
p.Sedliačik –pracovný úväzok starostu obce na 67 % bol schválený na zastupiteľstve dňa 6.8.2014.Uchádzačom
o post starostu boli známe podmienky. Nevidí, že by sa finančné ukazovatele zlepšili. Teraz neodporúča zmeny,
ale dalo by sa uvažovať koncom roka riešiť formou odmeny za dosiahnuté výsledky práce. Bude potrebné
prerozdeliť financie v obci viac do kapitálových výdavkov (napr. chátrajúce cesty, chodníky ). Okrem toho
vychádzajúc z uzavretej zmluvy na vydanie publikácie musí obec zamestnať dvoch pracovníkov, čo do značnej
miery ovplyvní rozpočet obce.
p.Vajcík – myslí si, že finančná situácia je taká ako povedal p. Sedliačik. Prehodnotiť platové podmienky sa
môžu aj skôr, nemusí sa čakať do konca roka. Teraz navrhuje ponechať schválený pracovný úväzok.
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Plat starostky pri stanovenom pracovnom úväzku 67 % činí čiastku 823 €.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík,
Proti : 0
Zdržal sa : Milan Vigaš
K bodu 11/:
Čiastočné splatenie bankového úveru vo výške 13920 €, ktoré boli použité na úhradu faktúry za tlač publikácie
v rámci projektu „ Propagácia banskej histórie v regióne „. Tieto prostriedky by mali byť vrátené do konca roka
2014. Vzhľadom k tomu, že neboli splnené všetky zmluvné záväzky zo strany obce, neboli uvedené prostriedky
refundované. Aby nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách starostka bola overiť možnosť úhrady
v banke, o čom informovala obecné zastupiteľstvo. Zostatok na bežnom účte umožňuje splatenie bankového
úveru vo výške 13920 €, ale zároveň bude potrebné v mesiaci januári 2015 čerpať financie z bankového úveru
na financovanie nevyhnutných výdavkov ( mzdy pracovníkom, odstupné odchádzajúcemu starostovi, poistné
majetku, el.energia, stále poplatky, zimná údržba ).
p.Sedliačik – informoval o tom, že predložil správu 21.11.2014 a toto mal bývalý starosta riešiť. Problém treba
hľadať v minulom období , pretože obecné zastupiteľstvo nejednalo ohľadne úhrady poslednej splátky
z bankového úveru. Neboli dodržiavané rozpočtové položky a rozpočtové opatrenia boli dávané len na konci
roka . Podľa zverejnených faktúr bolo 10 uhradených vo vyšších čiastkach ako zásady o hospodárení povoľujú
uhradiť starostovi bez schválenia obecným zastupiteľstvom.
p.Štupáková vyslovila názor na čerpanie rozpočtu obce, požadovala podrobnejšie informovať občanov
o hospodárení , aby občania vedeli, aké financie obec dostala a ako ich čerpá.
p.Šlauková – faktúry vystavené za poskytnuté služby v poslednom štvrťroku boli uhradené z finančných
prostriedkov získaných z grantov, kde sú prísne rozpísané jednotlivé položky. V mesiaci októbri poslanci dostali
návrh na rozpočtové opatrenie, ktoré sa týkalo práve úpravy rozpočtu na strane príjmov a výdavkov z grantových
prostriedkov, ale obecné zastupiteľstvo už toto neriešilo.
p. Longauerová – sa spýtala, či aj o použití prostriedkov získaných z grantov musí hlasovať obecné
zastupiteľstvo.
p.Šlauková – zásady o hospodárení sú zastaralé, bude potrebné vyhotoviť nové a tam riešiť aj otázku finančných
prostriedkov získaných z grantov.
p. Vigaš st. – spýtal sa, čo hrozí obci v prípade, že sa nesplatí úver a poruší sa zákon o rozpočtových pravidlách.
p. Sedliačik – ťažko diskutovať o sankciách, môže byť vykonaná kontrola aj po niekoľkých rokoch a okrem
toho starostka podpísala sľub, že bude dodržiavať zákony.
p. Ľupták – ak sa splatí úver, neostanú peniaze na bežnom účte. Bude potrebné čerpať v roku 2015 bankový úver
na zabezpečenie prevádzky.
p. Sedliačik - na bežný účet boli poukázané finančné prostriedky z poisťovne na fludor a určite sa oprava
nebude vykonávať v januári, takže tieto sa môžu použiť na prevádzkové náklady. Chcel vedieť, kedy sa vrátia
prostriedky použité z bankového úveru späť na účet.
p.Slobodník – peniaze od poisťovne sú účelovo viazané na opravu fludra a preto by sa nemali míňať na iné.
p. Vigaš st. - ešte treba splniť niekoľko bodov zo zmluvy a potom by už nemal byť problém s refundáciou .
Predpokladá ukončenie v najbližšej dobe.
Vigaš ml. - súhlasí so splatením bankového úveru a zároveň je potrebné schváliť čerpanie úveru maximálne
do výšky 13920 €. Po refundácii budú prostriedky vrátené na účet bankového úveru.
Starostka po diskusii o čiastočnom splatení bankového úveru vo výške 13920 € dala o tomto hlasovať.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starostka dala hlasovať o čerpaní bankového úveru v roku 2015 najviac do výšky 13920 € na krytie
prevádzkových nákladov obce
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Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : p. Ivan Sedliačik
K bodu 12 /:
p. Rýs – keď má obec vlastnú webovú stránku treba zverejňovať zmluvy v zmysle zákona. Je potrebné
skontrolovať platné zmluvy a v prípade, že tam nie sú treba ich zverejniť.
p. Sedliačik – sú zverejnené na 90 %, nie sú celkom správne zverejnené. Zaujímal sa o dôvod, prečo sa
v poslednej dobe svieti celú noc. Má obavy z faktúry za el.energiu. Predtým sa svietilo len v určitej dobe .
p. Slobodník – môže sa to zmeniť, ale ak si niekto ublíži, bude to veľký problém. Mohli sme to mať vyriešené,
ale už je po tom ( mal na mysli neschválený úver na výmenu svietidiel ).
p. Vigaš ml. – od 3.1.2015 navrhuje pouličné svietenie v obci do 23, 00 hod. a ráno od 5,30 hod. Aktualizovať
čas svietenia podľa časového pásma. Do budúcnosti sa bude musieť riešiť výmena svietidiel za úspornejšie.
Starostka dala hlasovať o predloženom návrhu : svietenie pouličného osvetlenia v obci Špania Dolina
od 3.1.2015 v čase od zotmenia do 23.00 hod. a od 5:30 hod do svitania.
Hlasovanie :
Za : pp. Andrej Ľupták, Ján Rýs, Ivan Sedliačik, Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Pokračovanie bodu 12 :
Starostka – zareagovala na návrhy, ktoré sa týkali riešenia problémov - toho čo nebolo doriešené obcou
a obecným zastupiteľstvom v minulých obdobiach. Nechápe prečo poslanci nepožiadali o zvolanie
zastupiteľstva, alebo ho nezvolali sami. Má na mysli práve navrhnuté body p. Sedliačikom, ktorý
v predchádzajúcom období vykonával funkciu hlavného kontrolóra. Thomas: zásadne je proti začatiu konania
v uvedenej veci. Kontrola prebehla v dňoch 10. -12.10.2014. Správa bola vypracovaná dňa 13.10.2014,
so správou bol oboznámený kontrolovaný subjekt. Chcela by vedieť, prečo nebola správa o výsledku kontroly
predložená na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konali v dňoch 13.10.2014 a 27.10.2014. Podotkla, že je
vo funkcii 2 týždne a namiesto toho, aby sa venovala prevzatiu úradu a sústredila sa na chod obce, musí sa
zaoberať neukončenými záležitosťami, ktoré sú závažného charakteru a preto si ich musí podrobne naštudovať
a poradiť sa aj s právnym zástupcom. Tiež nechápe, prečo poslanci neprerokovali také závažné dokumenty ako
je napr. záverečný účet obce za rok 2013. Asi si neuvedomili, že svojím postojom neubližujú len starostovi, ale
hlavne celej obci.
p.Sedliačik – okolo „ hasični – laf “ je neporiadok. Treba okolo upratať, máme zamestnanca aj aktivačných
pracovníkov. Kontajner na železo pristavia až na jar, preto by bolo vhodné odviesť naskladané železné
predmety, chladničky a pod. do zberu.
p. Vigaš ml. – spolu s p. Ľuptákom sa podujali, že odvezú železný šrot.
p.Baláž – spýtal sa či komisie, ktoré boli dnes zvolené, budú aj aktívne alebo budú len formálne. Zaujíma sa
hlavne o stavebnú komisiu, bolo by dobré keby tam bol priestor na komunikáciu , aby sa vyhlo dvojakým
metrom pri posudzovaní, aby nedochádzalo k porušovaniu zákona. Ak sú nejaké problémy treba komunikovať
medzi sebou a snažiť sa o vyriešenie. Znovu poprosil o rovnaký meter pre všetkých, aby zákon platil pre
všetkých rovnako. Chcel vedieť či zasadnutia komisie budú verejné.
Kontrolór si len plnil svoje povinnosti. Ak zistil nejaké pochybenia, treba ich riešiť.
p. Schonafinger – ako je to s parkovným, ako sa platí. Ubytovaní hostia parkujú na námestí, chceli by zaplatiť,
ale parkovací automat je pokazený.
p.Vigaš ml. – v prípade, že nebude parkovací automat funkčný, parkovné je možné vybrať od hostí v hotovosti
a vložiť do obecnej pokladne.
p.Lucinkiewicz – či by nebolo vhodné , aby si poslanci rozdelili obec na obvody , aby ľudia vedeli na koho sa
majú obrátiť so svojim problémami. Napr. grant pri dome je už rozpadnutý, treba len drevo a ostatné si urobia
sami.
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p.Lucinkiewiczová – treba ľudí spájať, načo čakať na peniaze na smetný dvor, môžeme to urobiť sami.
Nie všetci chodia pešo a nečítajú oznamy na tabuli a potom nevedia, čo sa v obci organizuje. Požadovala viac
využívať miestny rozhlas na informovanie občanov o živote v obci.
p. Štupáková – bolo by správne, keby sa práca vedela správne ohodnotiť, treba vedieť komunikovať
a informovať podrobnejšie o tom, čo sa robí v obci, ako sa hospodári s prostriedkami.
p. Slobodník – mal otázku či vieme o dlžníkoch, či bol zverejnený zoznam dlžníkov.
p. Štupáková- zareagovala v tom zmysle, že nemá problém uhradiť podlžnosti, ale platobné výmery by museli
byť doručené oprávnenej osobe a včas.
p. Šlauková – p. Štupáková má nedoplatky na daniach .Toto bolo dané na vymáhanie, ale žiaľ p. Slobodník ako
starosta to nedokončil . Toto čaká na doriešenie.
p.Sedliačik - po nástupe p. Slobodníka som neplatil dva roky dane , bol v tom dokonalý chaos. Nemám výmer
za roky 2013 ani za tento rok. Treba urobiť poriadok v daniach. Tiež treba urobiť poriadok s využívaním
thomasa a ďalšieho obecného majetku, ktoré sa poskytovali bez úhrady.
Starostka – treba sa pohnúť ďalej, treba stanoviť sadzby za používanie obecného majetku, určiť pravidlá. Je
potrebné pomenovať problémy a nájsť systém na riešenie a nevracať sa stále dozadu. Je treba, aby komisie
pracovali a aktívne pomáhali pri rozvoji obce.
p.Longauerová – ako je zabezpečená zimná údržba , kto bude obsluhovať thomasa.
Starostka – informovala o tom, že boli vyškolení pp. Chorváth a Vajcík a p. Vigaš ml. si uhradil kurz sám.
Zimná údržba bude zabezpečovaná podľa aktuálnej potreby. Na thomasovi bude v prvom rade pracovať
p. Chorváth.
p. Sedliačik – ako predseda pre ochranu verejného poriadku chce pozvať občanov na úvodné stretnutie, termín
a čas (predpoklad – január ) ohlási občanom všetkými dostupnými prostriedkami.
K bodu 13/:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš prečítal návrh na uznesenie z 2 .verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie bolo vykonané po prejednaní jednotlivých bodov.
K bodu 14/:
Starostka po vyčerpaní všetkých bodov programu 2.verejné zastupiteľstvo ukončila.
Zapísala : Anna Šlauková .........................................................................
Zápisnicu overili : Ján Rýs : ..............................................................
Ladislav Vajcík : ............................................................

Mgr.Martina Wilhelmerová
starostka obce
V Španej Doline, 29.12.2014
Vyvesené .................................
Zvesené ...................................
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