Zápisnica
z 20. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Špania Dolina, konaného 13.6.2022
Prítomní :
Starostka : Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík,
Milan Vigaš
Hlavná kontrolórka : Ing. Zuzana Zánová
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 21.3.2022
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Špania Dolina za rok 2021
6. Schválenie záverečného účtu Špania Dolina za rok 2021
7. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina na volebné obdobie
2022-2026
8.Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Špania Dolina na volebné obdobie
2022-2026
9.Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11.Záver
K BODU 1/ :
Starostka obce otvorila 20. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K BODU 2/ :
Starostka predložila návrh programu 20. zasadnutia verejného zastupiteľstva. K programu
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie :
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 v zložení :
predseda Milan Vigaš
členovia Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ladislav Vajcík
Zapisovateľka Mgr. Anna Šlauková,
Overovatelia Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0

K BODU 4 /:
Prijaté uznesenia z rokovania OZ zo dňa 21.03.2022 č. 140 až 146/2022 boli splnené.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 5/ :
Ing. Zánová - hlavná kontrolórka prečítala stanovisko k záverečnému účtu obce Špania Dolina
za rok 2021. Konštatovala, že záverečný účet bol spracovaný v zmysle zákona. Doporučuje
obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez výhrad.
K BODU 6/ :
Starostka konštatovala, že záverečný účet za rok 2021 bol zverejnený v zmysle zákona. V
zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky resp. návrhy. Dala hlasovať:
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
K BODU 7/ :
Starostka informovala o Rozhodnutí predsedu NR SR č.209 z 8.júna 2022 , ktorým boli
vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávnych krajov. Z tohoto rozhodnutia vyplýva povinnosť určiť počet poslancov
obecného zastupiteľstva. Starostka doporučuje počet poslancov 5.
Hlasovanie :
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 určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Špania Dolina na
volebné obdobie 2022-2026 na plný úväzok. Určenie rozsahu výkonu je v súlade s § 11
odst.4, písm.i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 9/:
Starostka informovala o založení dobrovoľného hasičského zboru v obci Špania Dolina, ktorý
bude pôsobiť pod obecným úradom.
Ďalej informovala o schválení žiadosti zo strany PPA nenávratný finančný príspevok na
výmenu okien a vchodových dverí na budove obecného úradu.
p.Schönafinger sa informovala , či sú už dohodnutí brigádnici na kontrolu výberu parkovného.
Hlavne počas víkendov je námestie plné áut. Bolo prijaté VZN o parkovaní, kedy si občania,
ktorí parkujú na námestí mohli zakúpiť parkovacie lístky v hodnote 20,00 €. Žiaľ takúto
možnosť využilo cca 18 a z toho väčšina, ktorá to ani nepotrebuje, ale touto formou chceli

podporiť obec. Ďalej sa spýtala či sa bude riešiť zabratie obecného priestoru p. Dernáčom,
ktorý využíva obecný pozemok a neplatí žiadny prenájom.
Starostka - zatiaľ nemáme brigádnikov na kontrolu parkovania. Oslovila viacerých možných
občanov, resp. študentov, ale buď nemajú záujem, alebo už majú vybavené iné brigády.
Starostka - chce odstrániť staré stĺpy, na ktorých bol upevnený miestny rozhlas.
p.Vigaš - navrhuje realizovať takúto brigádu v týždni - popoludní. Cez víkendy je v obci veľa
turistov.
Mgr. Vránsky informoval, že na deň 25.6.2022 členovia dobrovoľného hasičského zboru
pripravujú podujatie na námestí, za účelom získania ďalších členov.
Ing. Sedliačik - v obci je veľký pohyb turistov, ktorí nechávajú po obecných chodníkoch
neporiadok. Keďže obec vyberá poplatky za ubytovanie a parkovné mala by zabezpečiť
pracovnú skupinu, ktorá by cca 1 x týždenne prešla chodníky a vyzbierala neporiadok.
Starostka - žiaľ obecný úrad nemá na toto kapacity.
p.Vigaš - informoval o poruche baníckeho orloja. Ide o vážnejšiu poruchu. Nevie odhadnúť
čas, kedy bude porucha odstránená a banícky orloj bude funkčný.
Ing. Rýs - upozornil, že niektoré obecné chodníky, ktoré boli využívané obyvateľmi sú
nepriechodné. Bolo by vhodné ich zmapovať a znovu ich spriechodniť pre občanov a turistov.
Dohodli sa s p. Schönafinger, že v mesiaci júli obídu obecné chodníky, zmapujú situáciu.
K BODU 10/:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš predniesol návrh na uznesenie. O jednotlivých bodoch
poslanci hlasovali priebežne.
K BODU 11/ :
Program 20.verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka
poďakovala prítomným za aktívny prístup a skončila verejné zasadnutie.
Zapísala : Mgr. Anna Šlauková
Zápisnicu overili : Zuzana Schönafinger : ..............................................
Ing. Ján Rýs : ...........................................................

Špania Dolina, 13.06.2022

Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce

Vyvesené : .............................................
Zvesené : ................................................

