Zápisnica
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina, konaného dňa 26.3.2013
Prítomní :
Starosta : Marián Slobodník
Hlavný kontrolór: Dušan Haluška
Poslanci : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
Hostia :
Miroslava Longauerová, Peter Vajcík, Ivan Sedliačik, Wilhelm Fuhrherr
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
4. Návrh rozšírenia spoločného obecného úradu o oblasť sociálnych vecí
5. Prejednanie prenájmu a predaja obecných nehnuteľnosti
6. Svojpomocné opravy miestnych komunikácií
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu 1 :
Zasadnutie otvoril starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášania.
P. Vigaš predložil program zostavený poslancami.
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Prejednanie prenájmu a predaja obecných nehnuteľnosti
4. Zmena zásad hospodárenia s majetkom obce
5. Návrh rozšírenia spoločného obecného úradu o oblasť sociálnych vecí
6. Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
7. Prejednanie platu starostu obce a kontrolóra obce
8. Rôzne – Svojpomocné opravy miestnych komunikácií
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Starosta určil za zapisovateľku p. Annu Šlaukovú a za overovateľov zápisnice pp. Jána Rýsa
a Štefana Pašku. Predložil na schválenie upravený program.
Hlasovanie :
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu Milana Vigaša, za členov Annu Knoppovú
a Andreja Ľuptáka.
Hlasovanie:
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Starosta predložil žiadosť Baníckeho bratstva Herrengrund o prenájom miestnosti č. 212 na
1. poschodí Obecného úradu za účelom rozšírenia expozície múzea.
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P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje prenájom miestnosti č. 212 v budove obecného
úradu na 1. poschodí na rozšírenie expozície Nášho múzea medi Občianskemu združeniu
Herrengrund na dobu neurčitú za sumu 1 € ročne.
Starosta dal hlasovať o návrhu za prenájom.
Hlasovanie:
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa : 0
Obecný úrad vypracuje dodatok k zmluve o prenájme. P. Fuhrherr sa poďakoval v mene
Baníckeho bratstva za schválenie prenájmu miestnosti. Expozícia, ktorá bude umiestnená v týchto
priestoroch ešte viac zviditeľní obec a určite to bude pre prospech obce.
Starosta ďalej predložil žiadosť p. Petra Vajcíka o pridelenie bytových priestorov v objekte
Obecného úradu na 1. poschodí.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje žiadosť pána Petra Vajcíka o pridelenie bytu
v budove obecného úradu na 1. poschodí
Starosta dal hlasovať o návrhu na pridelenie bytu.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: 0
Starosta predložil žiadosť Klubu slovenských turistov BANÍK a ZO SZPB o prenájom miestností
na 1. poschodí - konkrétne predsieň a kuchyňa.
P. Vigaš navrhuje žiadosť neschváliť, navrhuje všetky ostatné miestnosti ponechať
vo vlastníctve obce s tým, aby po oprave priestorov tieto boli využívané pre občianske
združenia, pre občanov. Treba sa uzniesť na tom, že v jednej miestnosti bude po stenách
umiestnená výstavka o činnosti KST a ZO SZPB.
Starosta – bola snaha o prenájom priestorov na 1 poschodí tak, aby z tohto majetku obce
bol aj nejaký finančný úžitok, ale nikto neprejavil o platený prenájom záujem. Podporujem, aby
priestor využívali občania a občianske združenia.
Pôvodne bolo s Baníckym bratstvom dohodnuté, že v prvej miestnosti sa budú môcť konať
stretnutia existujúcich združení. Skutočnosť je iná.
P. Šlauková – najskôr je potrebné opraviť priestory a potom riešiť ich využívanie.
Starosta – schôdze turistov a členov SZPB sa môžu konať v zasadačke na Obecnom úrade.
Tento priestor je samostatný, s celoročne funkčným WC, s možnosťou podávania občerstvenia,
veľmi dobrý pre takéto podujatia. Nie je problém kedykoľvek, keď o to požiadajú, umožniť im
využívať tieto priestory.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje žiadosť o prenájom miestností
pre KTN a ZO SZPB na 1. poschodí Obecného úradu .
Starosta dal hlasovať za prenájom priestoru.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: 0

2

P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo
a. berie na vedomie žiadosť KST Baník o prenájom priestorov v budove obecného úradu na 1.
poschodí,
b. podporuje zriadenie expozície klubu slovenských turistov v daných priestoroch a
c. súhlasí s využívaním priestorov organizáciami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Starosta predložil žiadosť p. Dernáča Jozefa o kúpu časti pozemku parc. č. KN-C 595
o rozmeroch 5x5 m.
P. Vigaš predniesol stanovisko poslancov, a to, že nesúhlasia s odpredajom pozemku
a navrhujú časť pozemku parc.č. 595 o rozmeroch 3x6 m prenajať na dobu určitú – 1 rok.
Starosta - nesúhlasí s odpredajom pozemku. Na Strelnici nie je dostatok miesta na
parkovanie ani na odpratávanie snehu. Súhlasí s prenájmom plochy o rozmeroch 3x6 m na 1 rok,
a to tak, že kratšia strana t.j. 3 m bude rovnobežne s hlavnou cestou.
P. Ślauková - nesúhlasím s odpredajom pozemku, pretože priestor na strelnici je malý, je
to jediné miesto pre okolité domy, kde je možné parkovať, dočasne uložiť drevo, príp. iný
materiál, veľký problém je s parkovaním v zime.
P. Knoppová - priestor potrebujeme na uskladnenie dreva.
P. Paško - prečo by sa nemohol predať pozemok, treba si dať urobiť geometrický plán
a dať si žiadosť o odkúpenie v priebehu 1 roka. Prenajatý pozemok treba merať tak, aby priestor
od Urbanovcov bol 1m.
P. Rýs sa prikáňa k názoru p. Pašku o možnosti odkúpenia pozemku o rozmere 3x6 m po
vypracovaní geometrického plánu.
P. Lupták je tiež takého názoru.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje žiadosť pána Dernáča Jozefa o kúpu časti
pozemku parc. č. KN-C 595 k.ú Špania Dolina o rozmeroch 5x5 m.
Starosta dal hlasovať o predaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Ľupták, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: Knoppová
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 595
pánovi Dernáčovi Jozefovi o rozmeroch 3 x 6 m, orientovanej kratšou stranou rovnobežne
s miestnou komunikáciou so zachovaním medzery 1 m od plotu pána Urbana, a to na obdobie 1
roka. Starosta dal hlasovať o prenájme.
Hlasovanie:
Za: Ľupták, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: Knoppová
Zdržal sa:. 0
Starosta informoval o ďalších žiadostiach o odkúpenie obecných pozemkov a to p. Rudolfa
Križana – parc. č. KN-C 334 a p. Nyarjašovej Viery časť parcely č. KN-E 662. Poslanci prejednali
žiadosti na porade a nedoporučujú predaj pozemkov.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje žiadosť o predaj pozemku parc. č. KN-C 334
pánovi Ing. Rudolfovi Križanovi.
Starosta dal hlasovať o predaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Ľupták, Knoppová,, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: 0
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti pozemku na parcele č.
KN-C 662 pani Mgr. Viere Nyárjasovej.
Starosta dal hlasovať o predaji pozemku.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: Ľupták, Knoppová,, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
P. Rýs predniesol návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom obci obce Špania Dolina:
Čl. 9 Úkony podliehajúce schváleniu orgánmi obce:
1) Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy
a) Zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku
b) Zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 700 € sa mení na nad
hodnotu 200 €
c) Nakladanie s majetkovými právami nad 700 € sa mení na nad 200 €
2) Schváleniu starostovi podlieha:
a) Zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku do 10000 Sk sa mení na do 200€
b) Nakladanie s majetkovými právami v hodnote do 10000 Sk sa mení na do 200€
d) Rozhodnutie o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnej hnuteľnej veci uvedenej v § 7
ods.1 zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obci v znení neskorších predpisov, ak jej
zostatková cena je nižšia ako 100.000 Sk sa mení, ak jej zostatková cena je nižšia ako
200 €.
p. Šlauková - jedná sa o dôležitý dokument, predložené návrhy v prípade schválenia
podstatne ovplyvnia chod úradu. Zásady boli schválené v roku 2007, bolo by vhodné spracovať
návrh nových zásad a tento dokument prejednať samostatne na porade a potom predložiť na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
p. Ľupták súhlasí s návrhom p. Ślaukovej
p. Vigaš navrhuje spracovať návrh nových zásad a predložiť poslancom do 30.4.2013.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vypracovať návrh zásad hospodárenia s majetkom
obce Špania Dolina do 30.4.2013.
Starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Za : Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti : 0 Zdržal : 0
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K bodu 5:
Starosta predložil návrh na zriadenie spoločného obecného úradu obce Špania Dolina a mesta
Banská Bystrica v oblasti sociálnych vecí – služieb. Návrh bol prejednaný na porade, na
zastupiteľstve nemal nikto pripomienky.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje zriadenie spoločného obecného úradu v oblasti
sociálnych služieb. Starosta dal hlasovať o zriadení spoločného obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal: 0
K bodu 6:
Hlavný kontrolór obce p. Haluška predniesol stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu. Obec
hospodári v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet je možné upravovať rozpočtovými opatreniami.
Doporučuje schváliť predložený rozpočet bez výhrad.
P. Lupták – navrhol upraviť výdavky a to nasledovne:
položku 637004-všeobecné služby znížiť o 700 € a navýšiť položku 637002 kultúrne a športové
podujatia o 700 €. Poslanci na zasadnutí predložili zoznam podujatí, ktoré by mala obec podporiť
a preto navrhujú tento presun prostriedkov.
Ostatní poslanci sa k rozpočtu nevyjadrili.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 –
2015. Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 0
Zdržal: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
P. Rýs – nebolo zdôvodnené vyplatenie 4500 €. Nebolo to schválené.
P. Ľupták – zaplatilo sa 4500 €, a čo ďalej ?
P. Vigaš – išlo sa do toho veľmi rýchlo. Hlasovali sme o ÚPO a nevieme, čo ďalej.
Neodsúhlasili sme uhradenie 4500 € za prieskumy a rozbory.
P. Knoppová – my nie sme proti tomu, že sa vyplatilo 4500 €, ale to, že sme to neschválili.
Starosta – áno, toto som neurobil, ospravedlňujem sa, ale tiež môžem vytknúť poslancom, že za
7 mesiacov od schválenia spracovania územného plánu sa nikto z nich nezaujímal o nový územný
plán. O územný plán sa zaujímali len tí občania, ktorých sa to bezprostredne dotýkalo.
Poukázal na nízke účasti na zasadaniach obecného zastupiteľstva – väčšinou prídu len tí, ktorých
osobná vec sa bude prejednávať, a to je aj prípad územného plánu. Ing. Kavčáková už v júli 2012
informovala na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že treba počítať s čiastkou 7000 - 8000 eur.
P. Paško – nemalo sa to robiť, malo sa diskutovať s občanmi.
P. Longauerová – spýtala sa, prečo poslanci neschválili zadanie ÚPO. Bolo to kvôli občanom,
alebo pre niečo iné? či sa vôbec bude robiť nový ÚPO alebo nie? Ing. Kavčáková dostala
peniaze, ak sa bude pokračovať, bude sa jej znovu platiť ?
Poslanci sa k otázke p. Longauerovej nevyjadrili.
Starosta – odpovedal v tom zmysle, že ak sa bude pokračovať ďalšou fázou, tak áno. Cieľom
nového ÚPO bolo o.i. aj odstránenie problémov, ktoré prináša starý ÚPO. Predpokladá, že budeme pokračovať. Poznamenal, že všetko prebehlo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
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K bodu 7:
P. Rýs predniesol návrh na plat starostu obce a hlavného kontrolóra obce.
Návrh na prerokovanie platu starostu :
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov podľa §
4 ods. 3 zákona č. 253/1994 Z z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov nerozhodlo o zvýšení minimálneho platu
starostu, v dôsledku čoho starostovi patrí podľa § 3 ods.1 a § 4 ods.6 zákona č. 253/1994 Z.z.
plat pri schválenom 67 % úväzku v sume 804 € od 1.1.2013.
P. Vigaš – navrhuje starostovi plat 804 €
P. Ľupták – navrhuje plat 804 € , na konci roka sa môže dať odmena.
Starosta – navrhol upraviť svoj pracovný úväzok a to zo 67 na 75 % .
P. Vigaš – ostáva pri pôvodnom návrhu
P. Knoppová – ostáva pri pôvodnom návrhu.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje zvýšenie úväzku starostu obce Špania Dolina zo
67% na 75%.
Hlasovanie za zvýšenie úväzku starostu obce:
Za: 0
Proti: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Zdržal sa: 0
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje mesačný plat starostu obce Špania Dolina vo
výške 804 €.
Hlasovanie za plat starostu obce:
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Starosta na to uviedol, že schválený plat 804 € je hrubá mzda, že v minulosti si sám navrhol nižší
pracovný úväzok kvôli šetreniu, a požiadal o vysvetlenie, prečo mu poslanci znížili plat o 15 %.
P. Vigaš – odpovedal, že obec nemá peniaze, musí sa šetriť
P. Knoppová – povedala, že je kríza, že sa musí šetriť.
P. Rýs predniesol návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra . Navrhuje zvýšiť plat o 6 € t.j. na
čiastku 53 €.
P. Vigaš – navrhuje ponechať plat v doterajšej výške.
P. Paško – navrhuje ponechať plat v doterajšej výške
Plat hlavného kontrolóra musí byť uvedený v presnej výške stanovenej v €, čo znamená, že plat
hlavného kontrolóra bude upravený na čiastku 48 €.
P. Vigaš ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – neschvaľuje mesačný plat hlavného kontrolóra obce Špania
Dolina vo výške 48 €.
Starosta dal hlasovať o návrhu.
Hlasovanie:
Za : Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti : 0 Zdržal 0
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K bodu 8:
Starosta požiadal poslancov o informáciu, ako chceme zrealizovať svojpomocné opravy
miestnych komunikácií .
P. Lupták – podal informácie.
P. Vigaš - navrhuje zvolať stretnutie občanov, aby sa vedelo, kto môže pomôcť a potom
zorganizovať. Čo najskôr zvolať stretnutie k oprave miestnych komunikácií.
K bodu 9:
P. Vajcík sa spýtal, prečo je záujem o zatvorený kontajner na komunálny odpad. Zatvorený
kontajner je pre potreby obce zlý. Pri odvoze odpadu sa s kontajnermi nezachádza opatrne
a dochádza k poškodeniu vrchných plechov.
P. Longauerová sa spýtala, či by nebolo možné niekde inde umiestniť veľký kontajner na odpad
a na námestí nechať len zatvorené kontajnery.
Bolo dohodnuté, že na skúšku sa v prípade potreby druhý kontajner na námestí bude prenajímať,
potom sa to bude riešiť.
P. Rýs - pripomenul požiadavku poslancov, aby obecné auto bolo označené logom obce. Starosta
– logo sa nalepí po zlepšení počasia.
P. Vajcík – chcel vedieť, kto ho videl v meste s obecným autom bez príkazu na jazdu podpísanom
starostom alebo p. Ślaukovou. Vyjadril sa v tom zmysle, že si vyprosí, aby ho niekto obviňoval,
že využíva obecné auto na súkromné účely.
P. Rýs - informoval o tom, že poslanci boli na cintoríne, nevieme ktorá lipa resp. stromy sa majú
na cintoríne vypíliť.
.
Starosta – informoval, že zo zaslaných ponúk vybral firmu, ktorá najlepšie spĺňa podmienky, a to
najmä pilčícke práce vo výškach a cena.
P. Rýs – boli aj pri kaplnke sv. Anny. Vietor strhol plachtu. Ked zmizne sneh, bude potrebné
opätovne zakryť strechu.
P. Rýs – už niekoľkokrát požiadal starostu, aby oslovil p. Babica o vypílenie náletových drevín
popri chodníku od kaplnky sv. Anny smerom k domu p. Vajcíka. Stretol sa s p. Babicom, ktorý
nevedel o tom.
P. Šlauková – bolo by potrebné vymenovať kultúrnu komisiu , ktorá by koordinovala kultúrne
podujatia v obci. Niektoré podujatia sú robené narýchlo a neprinášajú žiadaný výsledok.
Podujatia sa pripravujú na poslednú chvíľu, stojí to dosť peňazí a práce a výsledok tomu
nezodpovedá. Akcie by sa mali pripravovať včas a vo vhodnom čase (napr. zabíjačka, MDŹ).
Jednotlivé organizácie predkladajú svoje kalendáre podujatí, ktoré si sami pripravujú a možno by
bolo možné niektoré pripraviť a organizovať spoločne.
Starosta reagoval - komisie boli predsa schválené zastupiteľstvom v r. 2010 a boli schválení aj
predsedovia jednotlivých komisií. Bolo už vecou predsedov, aby si našli členov komisií, čo sa
zatiaľ nestalo.
P. Vigaš povedal, že sa vzdáva predsedníctva v komisii, ďalej sa to neprejednávalo a p. Vigaš
ostáva naďalej predsedom komisie.
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P. Paško pripomenul, že dňa 3. apríla 2013 o 14,30 sa bude konať pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 68. výročia oslobodenia obce. Obec zabezpečí kyticu.
Zároveň predložil požiadavky na finančné prostriedky pre KST a ZO SZPB na pripravované akcie
v roku 2013.
K bodu 10:
Uznesenia boli po prejednaní jednotlivých bodov schvaľované samostatne.
K bodu 11:
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu 15. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil.
V Śpanej Doline, 26.3.2013.
Zapísala: Anna Ślauková ...................................................................
Zápisnicu overili: Ján Rýs ...............................................................
Štefan Paško ......................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce

Uznesenia
z 15. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 26.3. 2013
Uznesenie č. 84/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
program schôdze obecného zastupiteľstva s nasledovnými zmenami a doplnenými bodmi:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Prejednanie prenájmu a predaja obecných nehnuteľností
4. Zmena zásad hospodárenia s majetkom obce
5. Návrh rozšírenia spoločného obecného úradu o oblasť sociálnych vecí
6. Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015
7. Prejednanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce
8. Rôzne – svojpomocné opravy miestnych komunikácií
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
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Hlasovanie za program:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 85/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
návrhovú komisiu:
Predseda: Milan Vigaš
Členovia: Ing. Andrej Ľupták, Anna Knoppová
Hlasovanie za návrhovú komisiu:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 86/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
prenájom miestnosti č. 212 v budove obecného úradu na 1. poschodí na rozšírenie expozície
Nášho múzea medi Občianskemu združeniu Herrengrund na dobu neurčitú za sumu 1 € ročne.
Hlasovanie za prenájom miestnosti:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 87/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
žiadosť pána Petra Vajcíka o pridelenie bytu v budove obecného úradu na 1. poschodí
Hlasovanie za prenájom priestoru:
Za: 0
Proti: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 88/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje žiadosť KST Baník Špania Dolina o prenájom priestorov v budove obecného úradu
na 1. poschodí
Hlasovanie za prenájom priestoru:
Za: 0
Proti: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 89/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
a. berie na vedomie žiadosť KST Baník o prenájom priestorov v budove obecného úradu na 1
poschodí,
b. podporuje zriadenie expozície klubu slovenských turistov v daných priestoroch a
c. súhlasí s využívaním priestorov organizáciami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti. 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 90/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
žiadosť pána Dernáča Jozefa o kúpu časti pozemku parc. č. KN-C 595 k.ú Špania Dolina
o rozmeroch 5x5m.
Hlasovanie o predaji pozemku:
Za: 0
Proti. Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško
Zdržal sa: Anna Knoppová
Uznesenie č.91/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 595 pánovi Dernáčovi Jozefovi o rozmeroch 3 x 6 m,
orientovanej kratšou stranou rovnobežne s miestnou komunikáciou so zachovaním medzery 1 m
od plotu pána Urbana, a to na obdobie 1 roka
Hlasovanie za prenájom pozemku:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško
Proti. Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 92/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
žiadosť o predaj pozemku parc. č. KN-C 334 pánovi Ing. Rudolfovi Križanovi.
Hlasovanie za predaj pozemku:
Za: 0
Proti. Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 93/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
žiadosť o odkúpenie časti pozemku na parcele č. KN-C 662 pani Mgr. Vierou Nyárjasovou.
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Hlasovanie za predaj pozemku:
Za: 0
Proti. Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 94/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
zriadenie spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti. 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 95/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
ukladá
obecnému úradu vypracovať návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Špania Dolina do
30.4.2013.
Hlasovanie za vypracovanie návrhu:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti. 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 96/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015.
Hlasovanie za viacročný rozpočet:
Za: 0
Proti. 0
Zdržal sa: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová

Uznesenie č. 97/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
zvýšenie úväzku starostu obce Špania Dolina zo 67% na navrhnutý úväzok 75%.
Hlasovanie za zvýšenie úväzku starostu obce:
Za: 0
Proti. Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 98/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
mesačný plat starostu obce Špania Dolina vo výške 804 €.
Hlasovanie za plat starostu obce:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti. 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 99/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
mesačný plat hlavného kontrolóra obce Špania Dolina vo výške 48 €.
Hlasovanie za plat hlavného kontrolóra obce:
Za: Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš, Štefan Paško, Anna Knoppová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Španej Dolina 27.3.2013.

Ing. Marian Slobodník
starosta obce
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