Zápisnica
z 12. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina, konaného
dňa 15.12.2020
Prítomní :
Starostka : Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták , Ing., Ján Rýs, Zuzana Schönafiger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan
Vigaš
Ospravedlnená: Ing. Zuzana Zánová – hlavná kontrolórka obce
Hostia .Ing. Ivan Sedliačik
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 08.12.2020
5. Schválenie VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Špania Dolina na rok 2021
a obdobie 2022 – 2023
7. Schválenie rozpočtu obce Špania Dolina na roky 2021 až 2023
8. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021
9. Rôzne
10.Návrh uznesenia
11.Záver
K bodu 1/:
Starostka otvorila 12.verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2/:
Starostka oboznámila s návrhom programu 12. zasadnutia verejného zastupiteľstva. Zároveň
predložila návrh na doplnenie programu o bod : Záznam o výsledku následnej finančnej
kontroly hlavnej kontrolórky obce v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2020.Zaradiť ho
ako bod 9,/ ostatné posunúť.
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 :
Predseda: p.Milan Vigaš, členovia : p.Zuzana Schönafinger a Ing. Ladislav Vajcík,
zapisovateľka Mgr. Anna Šlauková,
za overovateľov Ing. Andrej Ľupták a 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 z rokovania OZ zo dňa 08.12.2020 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 predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zákonnej lehote
neboli vznesené žiadne pripomienky, či návrhy. Starostka dala hlasovať :
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6/:
Starostka oboznámila prítomných so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
obce Špania Dolina na rok 2021 a obdobie 2022-2023.
K bodu 7/:
Starostka predložila návrh viacročného rozpočtu obce Špania Dolina na roky 2021-2023. V
zákonnej lehote neboli doručené žiadne pripomienky, alebo návrhy na úpravu či zmenu.
Starostka dala hlasovať:
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8/:
Starostka oboznámila s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021.
Źiaden z poslancov nepredložil žiaden návrh na doplnenie plánu.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9/:
Starostka oboznámila prítomných so „ Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly
hlavnej kontrolórky obce v zmysle plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 „.
K bodu 10/:
Starostka informovala o vykonanom audite z overenia ročnej účtovnej
závierky, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 .

Ing. Sedliačik – opätovne upozornil na skutočnosť, že návrh VZN č.1/2020 nebolo
zverejnené na webovej stráne v čase, kedy bol vyvesený návrh na úradnej tabuli. Okrem
toho mal nasledovné pripomienky
-prečo sa nezverejňuje pozvánka na zastupiteľstvo skôr, aby si občania vedeli zariadiť čas
a mohli sa zúčastniť zastupiteľstiev, a tak sa podieľať svojimi návrhmi na chode obce.
-V minulom platnom VZN bola použitá pri výpočte dane z trvalých trávnych porastov
nesprávna sadzba. Chce vedieť, ako sa obec vysporiada s touto skutočnosťou . V návrhu
bola táto chyba odstránená.
-Ďalšia pripomienka sa týkala zvýšenia dane za stavby, prečo sa zvyšuje pre „ stavby na
bývanie „ o 53 % a u „ chát a stavieb na individuálnu rekreáciu a podnikatelia „ len o 8 %. Je
nepochopiteľné, prečo obec trestá vyššou daňou občanov s trvalým pobytom ( na ktorých
obec dostáva od štátu podielové dane ) , prečo sa im zvyšuje daň oveľa viac, ako
chalupárom, ktorí prichádzajú do obce sa len zrekreovať . Chce vedieť prečo on má platiť
viac.
-Doporučuje sprísniť výber dane za ubytovanie a v prípade neplnenia si povinnosti
a nedodržiavanie termínov na predkladanie vyúčtovania sankcionovať ubytovateľov.Čo sa týka sadzby za parkovanie – dal príklad z Blatnice, kde je parkovné 5,00 € na deň.
Doporučuje zvážiť zvýšiť poplatok za parkovné.
Starostka sa vyjadrila k výčitke týkajúcej sa nezverejnenia návrhu všeobecne záväzného
nariadenia na webovej stránke obce. V tomto období boli menené e-mailové adresy a došlo
k ľudskému zlyhaniu. Mrzí ju skutočnosť, že Ing.. Sedliačik neupozornil skôr na tento
nedostatok, ale čakal až do zasadnutia obecného zastupiteľstva 8.12.2020. Nezverejnením
na webovej stránke došlo k porušeniu transparentnosti, ale dôležité je zverejnenie na
úradnej tabuli obce, ktoré bolo dodržané. Toto vyplynulo aj z odborného stanovisko získané
z právnej poradne.
Mgr. Šlauková – nerozumie konaniu Ing. Sedliačika, prečo neupozornil na chýbajúci návrh
záväzného nariadenia na webovej stránke obce. Alebo prečo neprišiel na obecný úrad so
svojimi pripomienkami a návrhmi, alebo ich nepodal písomne.
Čo sa týka zvyšovania dane z nehnuteľnosti naposledy boli upravované dane v roku 2012.
Teraz nejde o žiadne trestanie občanov s trvalým pobytom, ale obec potrebuje finančné
prostriedky na opravu miestnych komunikácií, ktoré sú v dezolátnom stave, rozpadajúce sa
oporné múry a pod. a žiaľ nie je možné na tieto opravy možnosť získať finančné prostriedky
z dotácií.
P. Schönafinger – je dobré, že Ing. Sedliačik upozornil na pochybenie týkajúce sa
zverejnenia návrhu. Ćo sa týka návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľnosti nevidí v tom žiadne
trestanie. Poukázala na skutočnosť, že Mesto Banská Bystrica zvýšilo dane o 80 %
a každoročne zvyšuje aj poplatok za komunálny odpad a nevie o tom, že by to ľudia
považovali za trest.
Starostka sa poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali počas testovania –
našim lekárom, administratívnym pracovníkom, nášmu vojakovi, policajtom a dobrovoľníkom,
ktorí technicky zabezpečovali chod testovania.

K bodu 11/:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš predniesol návrh na uznesenie. O jednotlivých bodoch
poslanci hlasovali priebežne.
K bodu 12/:
Starostka po vyčerpaní všetkých bodov programu ukončila 12.verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Popriala všetkým pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov aj v tejto
zložitej dobe.

Zapísala: Mgr. Anna Šlauková .....................................................
Overila : Ing, Andrej Ľupták . ..............................................
Ing. Ján Rýs : .........................................................

Mgr. Martina Wilhelmerová
Starostka obce
Špania Dolina, 15.12.2020

