Zápisnica
z 11. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Špania Dolina, konaného dňa 08.12.2020
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa OZ
4. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 12.08.2020
5.Prehlásenie obce o dátume vybudovania prístupovej cesty na Španiu Dolinu
pre účely VÚC BB
6. Schválenie zámeny pozemkov pri rodinnom dome č. 166
7. Rozpočtové opatrenie
8. Schválenie finančných prostriedkov na nákup motorového vozidla
9. Rôzne
10.Návrh uznesenia
11.Záver
K BODU 1/ :
Starostka obce otvorila 11. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K BODU 2/
Starostka predložila návrh programu 11. zasadnutia verejného zastupiteľstva. K programu
neboli vznesené žiadne pripomienky
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 3/
Starostka predložila návrh na zloženie návrhovej komisie
Návrhová komisia predseda Milan Vigaš
členovia Ing. Andrej Ľupták , Ing. Ladislav Vajcík
Zapisovateľka Mgr. Anna Šlauková, overovatelia Zuzana Schönafinger , Ing. Ján Rýs
Hlasovanie :

Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 4/:
Starostka konštatovala, že uznesenia prijaté z rokovania OZ zo dňa 8.12.2020 boli splnené.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 5/:
Starostka informovala o potrebe odsúhlasenia prehlásenia o dátume vybudovania prístupovej
cesty na Španiu Dolinu. Prehlásenie je potrebné pre VÚC BB pre opravu časti komunikácie
pred domom č. 125.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6/:
Starostka informovala o vyhotovení geometrického plánu v súvislosti so zámenou pozemkov
par.č.C KN 211 o výmere 42 m2 vo vlastníctve p. Kajabovej s par.č. E KN 1191 o výmere 42
m2 vo vlastníctve obce Špania Dolina, nachádzajúci sa pred rodinným domom č.166.
Starostka dala hlasovať o zámene :
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7/:
Starostka predložila rozpočtové opatrenie č.1/2020 - povolené prekročenie výdavkov.
P.Šlauková vysvetlila bližšie jednotlivé položky rozpočtu.
Ing. Rýs informoval z dostupných informácií, že obec má mať v roku 2020 v podielových
daniach menej o 3 053 € a bolo možné požiadať o bezúročnú pôžičku na kompenzáciu
výpadku podielových daní do 31.10.2020.
P.Šlauková sa k tomu vyjadrila v tom zmysle, že pravidelne každý mesiac porovnáva
poukázaných podielových daní s rokom 2019. Do konca novembra výpadok činil 1353,76 €.
p.Schönafinger - osobné auto je potrebné, ale je nevyhnutné uvažovať aj zakúpenie nejakého
mechanizmu na zimnú údržbu, pretože súčasný Thomas je už dosť opotrebovaný.
p.Vigaš – navrhuje spôsob vyriešenia zimnej údržby chodníkov v obci formou prenájmu
chodníkov s tým, že by sa o chodníky postarali dobrovoľníci z radov občanov, začo by im
bola poskytnutná odmena.

Starostka informovala, že je v jednaní s p. Bračokom / vykonáva servis Thomasa /, aby nám
pomohol obstarať nejaký stroj na zimnú údržbu. To je však otázka budúcnosti / výber vozidla,
verejné obstarávanie a pod./ Starostka dala hlasovať o rozpočtovom opatrení :
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 /
Starostka predložila návrh na schválenie finančných prostriedkov na nákup osobného auta.
Auto, ktoré vlastní obec Citroen -Berlingo má STK len do 12.12.2020, je neopraviteľné a pre
zabezpečenie chodu obce je nevyhnutné zakúpenie nejakého staršieho osobného auta.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9 /
Starostka informovala o odpovedi na list, ktorý bol zaslaný SSE z podnetu p. Schönafinger o
možnosti zakopania káblov do zeme . Zo strany elektrárni prišla odpoveď v znení, že v
prípade tejto požiadavky celú zákazku financuje odberateľ v tomto prípade naša obec.
Starostka ďalej informovala o celoplošnom testovaní COVID 19, na ktoré sme vynaložili
242,21 €. Tieto prostriedky boli zo strany OÚ vyplatené v plnej výške.
Ing. Sedliačik - informoval o tom, že už boli upravovať terén na bežkársku trať, urobili časť,
ale je tam dosť práce. Bude potrebné pokračovať. Ďalej informoval o iniciatíve urobiť klzisko
za hasičňou, spolieha sa na, že sa nájdu dobrovoľníci, pretože to nie je len spraviť klzisko, ale
sa o to treba aj starať. Je sklamaný, že sa neuskutočnila brigáda na opravu miestnych
komunikácií .treba dať to ako priorita, pretože miestne komunikácie potrebuje každý.
Informoval sa o faktúre za 5300 €. Informoval obecné zastupiteľstvo, že k dnešnému dňu
nie je zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020 obce o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vyslovil tiež
požiadavku, aby sa cez miestny rozhlas neoznamovalo len predaj mäsa, ale aby sa cez rozhlas
oznamovalo konanie obecného zastupiteľstva.
Starostka vysvetlila fa za nákup od firmy GeoMol s.r.o. Baška vo výške 5300,00 €. Jedná sa
o projekt " Vytvorenie virtuálnej reality Geoparku BB ", ktorý bol finančne krytý z dotácie od
Agentúry životného prostredia a spoluúčasť uhradil Geomontánny park. Produkt z projektu
bude využitý pre prezentáciu obcí združených v Geomontánnom parku BB.
Ing. Ľupták - reagoval na neuskutočnené brigády, týkajúce sa opravy miestnych komunikácii.
Ponúkol zapožičanie strojov a je ochotný aj on sám pomáhať pri opravách. Týka sa to takmer
všetkých občanov obce a čakal by, že aj zo strany občanov sa prejaví záujem o pomoc pri
opravách, ktoré sa v obci robia, resp. by sa chceli robiť.

K bodu 10/ :
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš predniesol návrh na uznesenie. O jednotlivých bodoch
poslanci hlasovali priebežne.
K bodu 11/ :
Program 11.verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka
poďakovala prítomným za aktívny prístup a ukončila verejné zasadnutie.
Zapísala : Mgr. Anna Šlauková

Zápisnicu overili : Zuzana Schönafinger : ..............................................
Ing. Ján Rýs : ...........................................................

Špania Dolina, 8.12.2020

Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce

