Zápisnica
zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina, konaného dňa 2.7.2013
Prítomní:
Starosta: Marián Slobodník
Poslanci: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Milan Vigaš, od 18.00 hod. Štefan Paško
Hostia:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Prejednanie záverečného účtu za rok 2012
4. Prejednanie predaja obecného pozemku p. Záchenskému
5. Rôzne, diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril starosta obce. Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je schopné uznášania.
Starosta určil za zapisovateľku p. Annu Šlaukovú, za overovateľov zápisnice pp. Annu
Knoppovú a Jána Rýsa. Predložil na schválenie program. Navrhol doplniť program o Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Špania Dolina na obdobie 1.7.-31.12.2013.
Poslanec Ján Rýs navrhol doplniť program o ďalší bod a to: prejednanie prenájmu priestorov
v budove obecného úradu pre KST BANÍK a SZPB.
Starosta predložil na schválenie doplnený program:
1 .Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Prejednanie záverečného účtu za rok 2012
4. Prejednanie predaja obecného pozemku p. Záchenskému
5. Prejednanie prenájmu priestorov v budove obecného úradu pre KST BANÍK a SZPB.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1.7.2013-31.12.2013.
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisie navrhol starosta za predsedu p. Milana Vigaša, za členov p. Annu
Knoppovú a p. Andreja Ľuptáka.
Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 3:
Starosta predložil návrh záverečného účtu obce Špania Dolina. Požiadal hlavného kontrolóra,
aby predniesol stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2012.

1

p. Ľupták - mal otázku na kontrolóra, prečo odporúčal schváliť hospodárenie obce bez výhrad,
keď bol prekročený rozpočet na úhradu územného plánu (ÚPN) a úhrada nebola schválená
obecným zastupiteľstvom.
p. Haluška – rozpočet nebol prekročený, bol upravený a je to v poriadku.
p. Šlauková - poznamenala, že v rámci úpravy rozpočtu schváleného obecným zastupiteľstvom
v decembri 2012 bola upravená aj položka na ÚPN.
Starosta dal hlasovať za návrh záverečného účtu obce
Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou p. Záchenského na odkúpenie časti pozemku par.
č. KN-C 673/1 o dĺžke 27,85 m a šírke 0,65 m v celkovej ploche 18,1025 m2.
Starosta vysvetlil, že dôvodom podania žiadosti je havarijný stav oporného múra, ktorý je aj
podľa statického posudku nutné spevniť. Vybudovanie oporných pilierov by sa malo vykonať na
obecnom pozemku a preto navrhol odpredaj pozemku podľa predloženej žiadosti a navrhuje
predaj za sumu 20,00 € za m2.
p. Ľupták – v prvom rade mal byť prítomný p. Záchenský. Keďže sa oporné piliere majú
nachádzať na obecnom pozemku môže byť problém napr. so zimnou údržbou.
p. Vigaš – navrhuje dovoliť opravu vykonať, ale pozemok nepredať.
p. Ľupták - kým neuvidíme výkres, ako to vlastne bude nevieme sa k tomu vyjadriť.
p. Rýs – navrhuje, aby p. Záchenský predložil k stavebným úpravám aj stanovisko susedovcov
a to pp. Haringovej a Vajcíka.
Starosta zavolal p. Záchenského na obecné zastupiteľstvo k prejednaniu žiadosti o odkúpenie
obecného pozemku. Poslanci navrhli prerušiť diskusiu k tomu bodu.
K bodu 5:
Na obecné zastupiteľstvo prišiel poslanec Paško a požiadal o prenájom priestorov na 1. poschodí
v budove obecného úradu pre KST a SZPB. Pripomenul, že sú najväčším združením v obci
a žiadajú o prenájom priestorov.
K prenájmu priestorov sa vyjadrovali prítomní. Keďže sú rôzne názory na využitie priestorov,
bolo navrhnuté, aby sa zvolalo samostatné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, p.
Anny Šlaukovej, starostu obce, p. Andreja Sitára a prizvaných občanov obce.
Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 6:
Starosta predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013.
p. Rýs – návrh dostal len ráno, nemal čas si ho preštudovať, preto predloží návrh na doplnenie
plánu na budúce zastupiteľstvo.
Z toho dôvodu navrhuje zobrať plán kontrolnej činnosti na vedomie.
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Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 7:
p. Rýs - treba doriešiť vystavovanie rezidenčných kariet, pretože niektorí majitelia
nehnuteľností majú viac áut a chcú viac kariet.
p. Šlauková – sa pripojila k požiadavke doriešiť vystavovanie kariet, aby bolo úplne jasné, kto
má na čo nárok a za akých podmienok.
p. Kapusta - pýtal sa, keď budeme rozdávať karty, kde budú parkovať turisti.
Starosta – čo sa získa na poplatkoch za parkovanie, sa použije na opravu ciest. Máme zmluvu
s mestskou políciou, v lete budeme robiť kontroly.
V diskusii sa k tomuto problému vyjadrili prítomní poslanci aj hostia. Po zvážení jednotlivých
návrhov bolo navrhnuté nasledovné riešenie:
pre obyvateľov s trvalým pobytom a majiteľov nehnuteľností možnosť vydania parkovacej karty
(max.2 karty pre 1 rodinu, každú v hodnote 3,00 €) a každú ďalšiu len pre rodinných
príslušníkov v hodnote 10,00 € za parkovaciu kartu.
Hlasovanie:
Za: Ľupták, Knoppová, Paško, Rýs, Vigaš
Proti: 0 Zdržal: 0
Doplnenie k bodu 4:
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel p. Záchenský a predložil projektovú dokumentáciu
na odstránenie havarijného stavu múra.
K odpredaju pozemku sa vyjadrili:
p. Ľupták – treba riešiť havarijný stav, dovoliť vybudovanie oporných pilierov na obecnom
pozemku podľa výkresu, ale nesúhlasí s odpredajom pozemku. Navrhuje zriadiť vecné bremeno.
p.Vigaš – je toho istého názoru, povoliť stavebné úpravy, ale pozemok nepredať. Na pozemok
zriadiť vecné bremeno. Zároveň zaviazať p. Záchenskeho, aby v prípade, že počas stavebných
opráv bude poškodená miestna komunikácia, túto po ukončení prác dá do pôvodného stavu.
Zároveň navrhuje zriadiť vecné bremeno.
p. Knoppová - treba umožniť riešiť havarijný stav, ale pozemok nepredať.
Poslanci nesúhlasia s predajom pozemku, navrhujú zriadiť vecné bremeno na predmetný
pozemok tak, že zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností zabezpečí na vlastné náklady
p. Záchenský.
Hlasovanie:
Za: Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Pokračovanie bodu 7:
Starosta informoval prítomných o vykonanej kontrole detského ihriska Slovenskou obchodnou
inšpekciou so záverom, že budú nutné isté úpravy resp. opravy. O výsledku kontroly bude
informovaný dodávateľ.
Starosta informoval o odstávke el. energie v obci dňa 29.7.2013 z dôvodu údržby (oznam od
SSE).
Starosta informoval o potrebe zavedenia kamerového systému, vzhľadom na opakujúce
sa krádeže v obci.
p. Ľupták oboznámil s cenovou ponukou na kamerový systém. Podľa tejto cenovej ponuky sa
celkové náklady pohybujú v rozpätí 600 – 1000 €. V prípade, že sa budú oslovovať ďalšie firmy
na predloženie cenových ponúk, treba vypracovať podmienky a predstavy o tom, čo chceme
dosiahnuť zavedením kamerového systému.
p. Sedliačik – hlasovanie k projektu „Bolo jedno smetisko ...“ bolo ukončené. Projekt bol
podporený 250 –mi hlasmi. Do budúcnosti je záujem opakovane podať projekt, ale bude sa treba
lepšie pripraviť. Podobný projekt bol riešený v susednom Ćesku, v spolupráci s VŚ. Združenie
Youthwork nadviazalo s nimi kontakt a zástupcovia VŠ prisľúbili navštíviť Španiu Dolinu a ak
sa im bude nápad pozdávať prídu so študentami VŠ, aby spracovali vlastnú štúdiu riešenia
priestoru v centre obce. P. Sedlačik požiadal starostu o prijatie zástupcov VŚ.
Starosta privítal možnosť konzultácie riešenia parku a rád sa stretne so zástupcami VŠ.
p. Vigašová – projekt sme podporili, ale nie je jasné, kde by sa umiestnili kontajnery s odpadom.
V obci nie je miesto na umiestnenie kontajnera.
p. Vigaš – ak prídu zástupcovia VŠ, treba ich prijať a hovoriť s nimi, môžu nám pomôcť, mať
názor na riešenie.
p. Sedliačik navrhol, aby za požiarnou zbrojnicou bol umiestnený príves, kde by sa zbieral
komunálny odpad, a potom by sa previezol niekde, kde by bol umiestnený veľký kontajner. Na
nadrozmerný odpad objednať kontajner, tak ako sa to robí v Banskej Bystrici.
p. Sedliačik sa spýtal starostu ako je vyťažený stavebný úrad. Uplynulo už 6 mesiacov a v jeho
veci sa nekoná.
Starosta informoval, že podľa vyjadrenia Spoločného stavebného úradu v B. Bystrici je
v poradí na spracovanie. Pracovník, ktorý vykonával stavebný úrad pre obec je dlhodobo
práceneschopný. Našu agendu zatiaľ robí vedúci stavebného úradu mesta Banská Bystrica.
p. Sedliačik navrhol vykonať samokontrolu, urobiť zoznam rozpracovaných stavebných konaní,
ako boli dodržané termíny Spracovať agendu stavebných konaní s nasledovnými údajmi:
- Názov spisu, dátum prijatia, dátum vydania rozhodnutia.
p. Kapusta - upozornil na to, že ak sa budú konať podujatia pod hlavičkou obce, aby finančné
prostriedky získané od sponzorov na podporu prevzal obecný úrad.
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p. Ľupták – tlmočil žiadosť p. Zimovej, aby sa niečo robilo s domom p. Beneša, pretože sa bojí,
aby návštevníci , ktorí sa vracajú do chát z pľacu nehodili do domu cez rozbité okná cigaretu
a nezačalo horieť. Dom je v hroznom stave. Doporučuje, aby p. Vajcík okná olatoval doskami
po odsúhlasení p. Benešom.
Starosta - p. Beneš síce oznámil listom, že už mieni s domom niečo robiť, ale pre istotu sa
s ním skontaktuje a dorieši olatovanie okien, aby si to urobil sám, resp. dal súhlas, aby to urobila
obec.
K bodu 8:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš prečítal návrh na uznesenie zo 17. verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Hlasovanie bolo vykonané po prejednaní jednotlivých bodov.
K bodu 9:
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Anna Ślauková .........................................................................
Zápisnicu overili: Ján Rýs ......................................................................
Anna Knoppová .........................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce

V Śpanej Doline, 2.7.2013

Uznesenia
zo 17. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 2.7. 2013
Uznesenie č. 105/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
program schȏdze obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi:
- Prejednanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Špania Dolina na
obdobie 1.7.2013 – 31.12.2013
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- Prejednanie prenájmu priestorov v budove obecného úradu pre KTS Baník a ZSPB
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 106/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Milan Vigaš
Členovia: Ing. Andrej Ľupták, Anna Knoppová
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 107/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
záverečný účet obce Špania Dolina za rok 2012
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 108/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
neschvaľuje
odpredaj časti pozemku p. Petrovi Záchenskému na pozemku parcelné č. KN-C 673/1 o dĺžke
27,85m a šírke 0,65m v celkovej ploche 18,1025 m2.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 109/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
realizáciu drobnej stavby podľa stanoviska stavebného úradu č. konania OcÚ 70/2013 na
stabilizáciu oporného múru na parcele č. KN-C 673/1 a súhlasí so zriadením vecného bremena
na realizované oporné pätky.
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. 110/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
poplatky za parkovanie na námestí obce pre občanov s trvalým pobytom alebo majiteľov
nehnuteľností v obci Špania Dolina a následné vydanie parkovacích kariet nasledovne:
Pre obyvateľov s trvalým pobytom a majiteľov nehnuteľností s možnosťou vydania parkovacej
karty v hodnote 3€ ( dve karty pre 1 rodinu každú v hodnote 3€) a každú ďalšiu len pre
rodinných príslušníkov v hodnote 10€.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 111/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
ukladá
obecnému úradu zorganizovať stretnutie k riešeniu využitia priestorov v budove obecného úradu
a to miestností č. 213, 214, 215. Stretnutia sa zúčastnia poslanci obecného zastupiteľstva, Anna
Šlauková, starosta obce a prizvaní občania obce.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 112/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Špania Dolina na obdobie 1.7. - 31.12.2013
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 113/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
ukladá
obecnému úradu spracovať evidenciu neukončených stavebných konaní v obci Špania Dolina.
Hlasovanie:
Za: Ing. Ján Rýs, Anna Knopová, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Španej Dolina 2.7.2013.
Ing. Marian Slobodník
starosta obce
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