Zápisnica
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina, konaného dňa 20.5.2013
Prítomní :
Starosta : Marián Slobodník
Poslanci : Andrej Ľupták , Anna Knoppová , Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Stredné Slovensko“
4. Prejednanie predaja obecného pozemku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.
(pod nový vodojem)
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať. Starosta určil za zapisovateľku p. Annu Šlaukovú , za overovateľov zápisnice pánov
Milana Vigaša a Štefana Paška. Predložil na schválenie program zasadnutia.
Hlasovanie :
Za: A. Ľupták,A. Knoppová, Š. Paško, J. Rýs, M. Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisie starosta navrhol za predsedu p. Milana Vigaša, za členov p. Annu
Knoppovú a p. Andreja Ľuptáka.
Hlasovanie:
Za: A. Ľupták,A. Knoppová, Š. Paško, J. Rýs, M. Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Starosta predložil poslancom návrh na vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
„Stredné Slovensko“. O vstupe sa už diskutovalo na pracovnej porade. Základný jednorázový
vklad obce je 500,00 €, ročný členský príspevok je 1,00 € na občana.
Hlasovanie:
Za: A. Ľupták,A. Knoppová, Š. Paško, J. Rýs, M. Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Starosta predložil návrh kúpnej zmluvy č. M/2000010/2013/32/13 na predaj časti obecného
pozemku KN - C parc. č. 53/1 a pozemku č. 53/2 za cenu 5 Eur/m2 za podľa geometrického plánu
č. 31628826-12/2013 za účelom majetkovoprávneho usporiadania vodárenských objektov
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica (pod nový vodojem).
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Tento predaj je výhodný pre obec v tom zmysle, že pozemok je dlhodobo nevyužívaný, kvôli
ochrannému pásmu nevhodný na výstavbu. Cieľom je vybudovanie ďalšieho vodojemu vedľa
existujúceho, čím by sa zlepšilo zásobovanie obce pitnou vodou.
p. Sedliačik – obec by sa nemala vzdávať zdroja vody. Uviedol, že toto treba zvážiť, pretože ak
obec predá pozemok aj zdroj vody, niet cesty späť.
p. Vigaš – spýtal sa, či čiastka 3500 € je dostačujúca na vypracovanie projektovej dokumentácie.
na nový vodojem. Obec potrebuje vodu a nevidí dôvod, prečo by sa nemala využiť ponúknutá
možnosť. Súhlasí s predajom pozemkov.
Starosta potvrdil, že podľa vyjadrenia StVS je táto čiastka dostačujúca.
p. Rýs – tiež nemá výhrady voči predaja, súhlasí, obec bude mať viac vody, ľudia budú spokojní.
Súhlasný názor majú aj poslanci pp. Knoppová a Paško.
p. Ľupták – tiež súhlasí s predajom, ale pripomenul, že bude potrebné dozrieť na to, aby terénne
úpravy zodpovedali rázu obce.
p.Sedliačik vyjadril svoj negatívny postoj, týkajúci sa predaja pozemkov. Navrhol nepredať
pozemky, prenajať zdroj vody napr. na 100 rokov. V prípade havárie rezervára budú musieť
vodári riešiť kritickú situáciu. Obec by mala predávať pozemky za cenu obvyklú, ale navrhovaná
výška tomu nezodpovedá. Okrem toho v návrhu zmluvy chýba prísľub, že vybudujú rezervár
vody.
p.Šlauková – toto je nateraz jediná reálna možnosť ako zabezpečiť dostatok vody pre
občanov, pretože naša obec ťažko získa peniaze na vybudovanie rezervára. Pozemok, o ktorý má
vodárenská spoločnosť záujem, obec nikdy nevyužije. Nesúhlasí s názorom p. Sedliačika, že
v prípade havárie toto budú musieť vodári riešiť. Ak sa dá, treba využiť ponúkanú možnosť.
Starosta prehlásil, že sa zaručuje za to, že budú splnene vsetky poziadavky obce. Potom dal
hlasovať o predaji.
Hlasovanie:
Za: A. Ľupták,A. Knoppová, Š. Paško, J. Rýs, M. Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5:
Starosta predložil na schválenie úhradu nákladov vo výške 1991 € firme Ján Chovanec –
HOLZUNG za výrub a orez stromov podľa víťaznej cenovej ponuky.
Hlasovanie:
Za: A. Ľupták,A. Knoppová, Š. Paško, J. Rýs, M. Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta informoval poslancov o tom, že uvedená firma spílila strom oproti obecnému úradu za
čiastku 650,00 €. Firma vypracuje cenovú ponuku na orez stromov v parku.
pp. Vigaš a Ľupták informovali o postupe pri oprave ciest v obci v dňoch 23, 24, 25.5.2013
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p.Paško – informoval o pripravovanom podujatí, ktoré organizuje ZO SZPB Špania Dolina dňa
14.6.2013 pod názvom „SPOZNAJ ZO SZPB V REGIÓNE“. Miesto konania je Špania Dolina.
K bodu 6:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš prečítal uznesenia, prijaté na 16. verejnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Španej Doline.
K bodu 7:
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým za aktívnu účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Anna Ślauková .........................................................................
Zápisnicu overili: Štefan Paško ................................................................
Milan Vigaš ..................................................................
V Śpanej Doline, 20.5.2013.
Ing. Marián Slobodník
starosta obce

Uznesenia
zo 16. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 20.5. 2013
Uznesenie č. 100/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
program schȏdze obecného zastupiteľstva bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 101/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Milan Vigaš
Členovia: Ing. Ján Rýs, Anna Knoppová
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 102/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
vstup obce Špania Dolina do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 103/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
predaj časti obecnej parcely č. KN-C 53/1 o výmere 623 m2 a parcely KN-C 53/2 o výmere 77
m2 podľa GP č. 31628826-12/2013 za cenu 5 Eur/m2 Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti
a.s. Banská Bystrica. Prevod sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.
Dôvodom je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov vodárenských objektov pre zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 104/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
úhradu za vykonané práce výrubu a orezu stromov v obci podľa cenovej ponuky firmy Ján
Chovanec – Holzung zo dňa 15.4.2013 v sume 1 991 €.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Španej Dolina 20.5.2013.

Ing. Marian Slobodník
starosta obce
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