Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 12.12.2013
Prítomní :
Starosta :
Poslanci :
Hostia :

Marián Slobodník
Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Štefan Paško, Ján Rýs, Milan Vigaš
podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Voľba hlavného kontrolóra
4. Prejednanie rozpočtového opatrenia na rok 2013
5. Prejednanie návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
7. Prejednanie prenájmu priestoru na 1. poschodí budovy obecného úradu
8. Prejednanie dodatku k zmluve o Spoločnom obecnom úrade v oblasti sociálnych služieb
9. Prejednanie dodatku k zmluve o výkone činnosti mestskej polície na území obce
10. Rôzne, diskusia (žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na rekonštrukciu budovy
úradu a i.)
11. Záver
K bodu 1:
Starosta určil za zapisovateľku p. Annu Šlaukovú, za overovateľov zápisnice pp. Annu Knoppovú
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, za členov p. Andreja Ľuptáka
a Śtefana Paška.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Starosta informoval o tom, že na hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti:
Bc. Dušan Haluška a Ing. Ivan Sedliačik. Nikto nemal pripomienky ani otázky na kandidátov,
starosta vyhlásil voľbu. Na požiadanie poslancov bola voľba vykonaná tajne.
Výsledok tajných volieb : z 5 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný
a 4 platné hlasy.
Ing. Ivan Sedliačik získal 3 hlasy
Bc. Dušan Haluška 1 hlas
Starosta poďakoval p. Dušanovi Haluškovi za 6 - ročnú prácu a p. Sedliačikovi poprial veľa
úspechov v práci.
K bodu 4:
S návrhom na rozpočtové opatrenie oboznámila prítomných p. Šlauková. K predloženému návrhu
neboli zo strany prítomných žiadne pripomienky. Starosta dal za navrhnuté rozpočtové opatrenie
hlasovať.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 5:
Starosta predložil návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2016. K návrhu sa za všetkých
poslancov vyjadril p. Rýs s konštatovaním, že k návrhu nemajú žiadne pripomienky.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6:
Starosta predniesol návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Špania Dolina o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Informoval, že
podľa zákona nie je možné udeliť úľavu z danňových povinností pre držiteľov osvedčenia podľa
zákona 255/1946 Zb.
K návrhu VZN :
1. Daň z nehnuteľnosti - nezmenené
2. Daň za ubytovanie - nezmenené
3. Daň za psa – § 10: vypúšťa sa odst. 3 (daň za psa je zahrnutá do rozhodnutia o dani
z nehnuteľnosti) – pripomienka prijatá
4. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: na základe porovnania
skutočných nákladov a vybraného poplatku je návrh na zvýšenie o 0,003 € t.j. na 0,06 € na
osobu a kalendárny deň – pripomienka prijatá.
p. Paško – upozornil na to, že ľudia vyhadzujú rôzny nepotrebný stavebný materiál, a likvidujú staré
veci z chalúp. Bolo by potrebné to kontrolovať a žiadať od vlastníka nehnuteľnosti, aby uhradil za
tento odpad obecnému úradu.
Starosta – pokiaľ zistí, že niekto stavia, resp. prerába alebo vypratáva domy, snaží sa dohodnúť,
aby tento priplatil obci za odpad. Väčšia aktivita by sa žiadala od stavebnej komisie.
p. Rýs – požiadal starostu, aby na každom zastupiteľstve informoval poslancov o vydaných
stavebných rozhodnutiach, aby vedeli kto stavia alebo prerába, aby aj poslanci mohli dohliadnuť
kto plní kontajnery stavebným odpadom. Keď stavebná komisia nemá vedomosť o vydaných
stavebných povoleniach, nemôže to kontrolovať.
p. Vigaš – je v záujme každého stavebníka, aby zdokladoval, čo urobil so stavebným odpadom,
pretože takéto doklady sa vyžadujú pri kolaudácii.
Starosta – ťažko je zistiť, kto vyhadzuje rôzne veci do kontajerov. Ako príklad – vyviezli plný
kontajner z Krásnej Hory, doviezli prázdny a cca o 2 hod. bol už naplnený starými pneumatikami.
Keďže nešlo o komunálny odpad, bolo potrebné tieto pneumatiky odviesť na náklady obce ako iný
samostatný odpad.
Starosta informoval o pripomienkach k VZN, ktoré písomne podal Ing Sedliačik. K jednotlivým
pripomienkam:
- Zrušiť daň za psa, stratu kompenzovať zvýšením poplatku za odpad – pripomienka neprijatá.
- Zrušiť daň z ubytovania, stratu nahradiť poskytnutím platenej reklamy na obecnej tabuli
a internete - poslanci pripomienku neakceptujú, je v rozpore so zákonom, daň navrhujú
ponechať v pôvodnom znení a výške.
- Zrušiť daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - pripomienka neprijatá.
Starosta dal po ukončení rozpravy o upravenom návrhu hlasovať.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 7:
Starosta oboznámil poslancov s návrhom zmluvy o prenájme nebytových priestorov
občianskemu združeniu ZVYKY A TRADÍCIE (č.1/2013) a občianskemu združeniu
Klub slovenských turistov BANÍK (č. 2/2013). Boli prejednané jednotlivé body zmluvy. Starosta
požiadal o doloženie stanov obidvoch združení. V priestoroch na prenájom je nefunkčná el.
energia.
P. Vigaš navrhol, aby rozvodná skriňa bola uhradená z obecných prostriedkov. Revíziu uhradia
občianske združenia rovnakým dielom.
Nájomná zmluva bude platná od 1.1.2014, výška nájomného pre každého nájomcu á 1,- € / rok.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8:
Starosta predložil na schválenie dodatok č. 1 k zmluve o spoločnom obecnom úrade v oblasti
sociálnych služieb č. 588/2013 OSV-SDS. Dodatok sa týka zmeny termínu, kedy ďalšie obce
môžu pristúpiť k spoločnému obecnému úradu v oblasti sociálnych služieb.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9:
Starosta predložil na schválenie dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní úloh obecnej polície na území
obce Špania Dolina č 380/2013/MsP. Dodatok sa týka predĺženia zmluvy na dobu určitú t.j. od
1.1.2014 do 31.12.2014.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Ján Rýs, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10:
Starosta sa zúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva, kde sa prejednával protest prokurátora
k systému plateného parkovania v meste a VZN o dočasnom parkovaní a uzavretie zmluvy s EEI
s r.o. Bude potrebné vypracovať VZN o dočasnom parkovaní, ktoré bude v súlade s § 6 zák. č.
135/1961. Zároveň musí byť v obci schválený pasport dopravného značenia. Okrem toho starosta
po konzultácii s prokuratúrou navrhuje uzavrieť novú zmluvu s EEI s.r.o., ale prehodnotiť rozdelenie
príjmu a dojednať lepšie podmienky pre obec.
P.Vigaš – navrhuje ponechať zmluvu s EEI s.r.o. a príjem z parkovného rozdeliť pomerom 75 : 25
v prospech obce.
Starosta informoval o možnosti podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
budovy obecného úradu (polyfunkčný dom Baníckeho bratstva). Projekt máme hotový z predošlej
žiadosti, bude ho potrebné rozšíriť o priestory na 1. poschodí (bývalý byt).
P. Vigaš – budova by si zaslúžila celkovú rekonštrukciu, Toto je to jediná šanca zrekonštruovať ju.
Problém je so spolufinancovaním vo výške 5 %, čo predstavuje sumu cca 75 000 €.
P. Rýs – je to veľký problém, ja nesúhlasím, už sme prišli o finančné prostriedky 10000 € na
projekt. Ja osobne nesúhlasím, budem hlasovať proti. Nie je predpoklad získania finančných
prostriedkov na spoluúčasť.
Starosta - informoval o tom, že oslovil 3 firmy na podanie cenovej ponuky na vypracovanie žiadosti
o dotáciu. Už prišli 3 cenové ponuky, z ktorých komisia určí víťaznú firmu. Za vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok budeme musieť vopred uhradiť zálohu 1500 €.
Hlasovanie :
Za : Andrej Ľupták, Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : Ján Rýs
Zdržal sa : 0
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P. Vigaš – žiada obecný úrad, aby uzavrel s p. Chorváthom dohodu o vykonaní práce resp.
pracovnú zmluvu na obsluhu nakladača THOMAS.
P. Rýs – žiada obecný úrad o urýchlené vypracovanie sadzobníka za používanie mechanizmov
v majetku obce, aby občania vedeli, čo zaplatia za služby (Thomas, kosačka, miešačka).
P. Rýs - má vedomosť o tom, že ing. Sedliačikovi bolo zaplatené školenie na prácu s Thomasom,
ako aj o tom, že na Thomasovi jazdil p.Grekčo a keď sa niečo stane, kto bude niesť zodpovednosť.
Prevádzku Thomasa treba ošetriť zmluvou.
P. Rýs – žiadal o informáciu ohľadne opravy zničenej tabule na námestí.
Starosta – Oslovená firma oznámila, že na základe zaslaných foto a údajov o tabuli vykoná opravu
samotnej tabule (nie konštrukcie) za cca 750 €, suma bola poslancami odobrená.
P. Piško – upozornil na skutočnosť, že po obci jazdia vodiči pod vplyvom alkoholu. Treba to riešiť,
kým sa niečo nestane.
P. Rýs – príjazdová cesta do obce nie je očistená od listov. Je potrebné upozorniť Správu ciest
a VÚC, že sa cesta už dva roky neupratala.
p. Piško – informoval o situácii v obchode. Dnes bola tržba 0,17 €. V lete je to dobré, teraz je to
horšie. Keby každý občan nakúpil denne za 1,50 € obchod by prežil zimu. Chcel apelovať
na občanov, aby nakupovali a tým podporili obchod.
P. Paško - upozornil na to, že do krčmy chodia zákazníci so psami, čo sa niektorým zákazníkom
nepáči. Požiadal p. Pišku ako majiteľa krčmy, aby urobil v tomto smere nápravu. P. Piško na to
reagoval tým, že bude umiestnená tabuľka o zákaze vstupu so psom.
K bodu 11:
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za aktívnu účasť,
poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil 19. verejné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Śpanej Doline.
Zapísala: Mgr. Anna Šlauková
V Španej Doline, 12.12.2013
Zápisnicu overili:
Anna Knoppová ...........................................
Ing. Ján Rýs ..................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce

Vyvesené: .............................................
Zvesené: ...............................................
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Uznesenia
z 19. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 12. 12. 2013
Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 120/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Milan Vigaš
Členovia: Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
tajným hlasovaním hlavného kontrolóra obce Špania Dolina nasledovne:
Hlasovanie:
3 hlasy Ing. Sedliačik Ivan
1 hlas Bc. Haluška Dušan
1 hlas neplatný
Uznesenie č. 122/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – POVOLENÉ PREČERPANIE VÝDAVKOV
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 123/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
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schvaľuje
rozpočet obce Špania Dolina na roky 2014 – 2016.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 124/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Špania Dolina o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2013.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 125/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
zmluvu o prenájme nebytových priestorov č. 1/2013 medzi zmluvnými stranami: Obec Špania
Dolina a Občianske združenie „Zvyky a tradície“.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 126/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
zmluvu o prenájme nebytových priestorov č. 2/2013 medzi zmluvnými stranami: Obec Špania
Dolina a Občianske združenie Klub slovenských turistov Baník Špania Dolina.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 127/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
berie na vedomie
zmluvu o užívaní spoločných priestorov medzi OZ Zvyky a tradície a OZ Klub slovenských turistov
Baník Špania Dolina.
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Uznesenie č. 128/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
dodatok č.1 k zmluve č. 588/2013/OSV-SDS o zriadení spoločného obecného úradu v oblasti
sociálnych služieb podľa §20a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorśích
právnych predpisov.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 129/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní úloh obecnej polície na území obce Špania Dolina č.
380/2013/MsP.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Ján Rýs, Ing. Andrej Ľupták
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 130/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
zadanie vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu polyfunkčnej
budovy Baníckeho bratstva v Španej Doline za sumu 1500 €.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš, Štefan Paško, Ing. Andrej Ľupták
Proti: Ing. Ján Rýs
Zdržal sa: 0

Ing. Marian Slobodník
starosta obce
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