Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 4.12.2018
Prítomní :
Starostka: Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, p.Zuzana Schönafinger, p. Milan Vigaš,
Ospravedlnení : Ing. Ladislav Vajcík ,
Hostia : podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Špania Dolina
5. Zloženie sľubu novozvoleného zastupiteľstva obce Špania Dolina
6.Príhovor starostu
7. Schválenie program ustanovujúceho zastupiteľstva a overovateľov zápisnice
8. Voľba návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávaní zasadnutí obecného
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
10.Voľba členov komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č. 2357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
11. Určenie platu novovzvolenému starostovi obce
12. Návrh uznesenia
13. Záver
K bodu 1 /:
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina začalo slovenskou
hymnou.
Starostka otvorila ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných.
K bodu 2/:
Starostka za zapisovateľku určila Mgr.Annu Šlaukovú
K bodu 3/:
Starostka vyzvala predsedu miestnej volebnej komisie p. Uhrina, aby informoval o výsledku
volieb a po zložení sľubov odovzdal osvedčenia o zvolení starostu a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
K bodu 4/:
Starostka obce zložila zákonom stanovený sľub. Predseda miestnej volebnej komisie jej
odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce Špania Dolina
K bodu 5/:
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub. Predseda
miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenie o zvolení za poslancov obce Špania
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Dolina. Ing. Vajcík z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti zloží sľub na 1. verejnom
zastupiteľstve dňa 12.12.2018.
K bodu 6 :
Starostka v príhovore poďakovala všetkým voličom za opätovnú dôveru. Poďakovala sa
všetkým, ktorí jej pomáhali v prvom volebnom období. Do nasledujúceho obdobia vyslovila
nádej, aby spolupráca bola minimálne dobrá ako doteraz.
Poďakovala sa Ing. Ivanovi Sedliačikovi za aktívnu prácu v obecnom zastupiteľstve
v predchádzajúcom volebnom období.
K bodu 7/:
Starostka predložila program zastupiteľstva. Program zasadnutia bol riadne zverejnený.
Ing. Rýs navrhol doplniť za bodom 11 ako bod 12/ diskusiu.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 8/:
Do návrhovej komisie starostka navrhla za predsedu Milana Vigaša
za členov Ing. Andreja Ľuptáka a Zuzanu Schönafinger. Za overovateľov zápisnice
Ing. Andreja Ľuptáka a Ing. Jána Rýsa.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 9/ :
Starostka navrhla poveriť Ing. Jána Rýsa zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 , ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a
ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Z.z. zákona o obecnom zriadení v z.n.p.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 10/ :
Starostka predniesla návrh na zloženie komisie podľa č.8 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov :
Predseda Ing. Ján Rýs členovia : p.Zuzana Schönafinger a Ing. Ladislav Vajcík
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0

Zdržal sa : 0
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K bodu 11 /:
Starostka informovala o povinnosti obecného zastupiteľstva určiť plat starostu na
nasledujúce obdobie. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesační plat starostu a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za rok
a násobku ( podľa § 4, ods. 1 koeficient 1,65 ), s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Zdržal sa : 0

Proti : 0
K bodu 12/:

Ing. Sedliačik – poďakoval sa za spoluprácu v minulom období s tým, že v dobrej spolupráci
bude obecné zastupiteľstvo pokračovať.
Predstavil prítomným projekt „ nulovej bankovky „. Ide o veľmi populárny projekt. Prvá takáto
bankovka vydalo Múzeum SNP. Je o to zo strany občanov veľmi záujem. Pokiaľ ide
o Španiu Dolinu bolo by možné využiť výročie kostola, novoopravený organ a pod.
Podľa dodávateľa mininálny odber je 10 000 kusov v jednotkovej cene á 1,30 €, čo by pre
obec predstavovalo výdavky vo výške 13 000 €.Predajná cena za 1 ks je maxinálna 3,00 €.
Starostka informovala, že projekt „ nulovej bankovky „bude prerokovaný na porade
poslancov, pretože u niektorých poslancov ide o prvotnú informáciu a jedná sa o pomerne
vysoké prvotné náklady.
K bodu 13 / :
Predseda návrhovej komisie p. Milan Vigaš prečítal návrh na uznesenie z ustanovujúceho .
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Španej Doline. O jednotlivých bodoch poslanci
hlasovali priebežne.
K bodu 14/:
Starostka po vyčerpaní všetkých bodov programu ustanovujúce zastupiteľstvo ukončila.
Zapísala : Mgr. Anna Šlauková ………………………..
Overili : Ing. Ján Rýs : …………………………………..
Ing Andrej Ľupták …………………………….
Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce
Vyvesené : …………………………….
Zvesené : ……………………………..
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