Zápisnica
z 19. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Špania Dolina, konaného 21.3.2022
Prítomní :
Starostka : Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger,Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Hlavná kontrolórka : Ing.Mgr. Zuzana Zánová ospravedlnená
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
4. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 13.12.2021
5. Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb.

zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
6. Schválenie uzavretia nájomnej zmluvy so š.p. Rudné bane parcela č. KN-E 1095 a parcela č. KN-E
1087/2, k. ú. Špania Dolina
7. Schválenie podania žiadosti o prenájom pozemku parcela č. KN-C 902/3, k. ú. Špania Dolina vo
vlastníctve Lesy SR
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver
K BODU 1/ :
Starostka obce otvorila 19. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K BODU 2/ :
Starostka predložila návrh programu 19. 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 13.12.2021 č.126/2021 až 139/2021 boli splnené.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0

K BODU 5/ :
Starostka predložila návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa § 20a zákona
č. 369/1990 Zb. zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení. Spoločný obecný úrad bude
mať sídlo v obci Hrochoť a začne svoju činnosť 1.4.2022.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger,Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 6/ :
Starostka, po jednaní so š.p. Rudné bane Banská Štiavnica predložila návrh nájomnej zmluvy na
pozemky č. KN - E 1095- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 584 m2 a parcela č.KN-E 1087/2záhrada o výmere 8 m2, k.ú Śpania Dolina s dobou nájmu do 31.12.2022. Suma za prenájom je
144,00 € s DPH.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
K BODU 7/ :
Starostka informovala o jednaní so š.p.LESY ohľadne prenájmu pozemku –parcela č. KN-C 902/3,
k.ú. Špania Dolina. Pozemok je potrebné prenajať v súvislosti s banským dielom PREKOP. Návrh
výšky prenájmu zo strany š.p. LESY je cca 1200,00€ ročne.
Poslanci sa k tomu vyjadrili v tom zmysle, že by bolo vhodné ešte jednať o výške prenájmu, pretože
navrhovaná suma je pomerne vysoká, ale podanie žiadosti je potrebné, vzhľadom na potrebné
využitie pri sprístupnenie PREKOPU.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger,Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K BODU 8/:
Starostka informovala o pripravovanej brigáde,ktorá sa bude konať 9.4.2022.Plánuje osloviť banícke
bratstvo Herrengrud, ŠK Baňa, aby sa aj ich členovia zapojili do brigády.
Starostku oslovil p. farár, ktorý chce riešiť opravu zvona. Rozpočet na opravu je cca 7000,00 €, ktorú
sumu chce získať prostredníctvom zbierky, podania žiadosti o dotáciu. Požiadal o podporu aj obec.
p.Vigaš navrhuje dar vo výške 500,00 €, vzhľadom na finančné možnosti obce.
p.Vigaš – predložil žiadosť starostky obce o preplatenie dovolenky. Ide o nevyčerpanú dovolenku
– 11 dní z roku 2020, ktoré si starostka nemohla dočerpať ani v roku 2021, vzhľadom na pracovnú
vyťaženosť pri zabezpečovaní chodu obce.
Hlasovanie :
Ing.Andrej Ľupták , Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger,Ing.Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
p.Schonafinger – ako sa bude kontrolovať parkovanie? Navrhuje prostredníctvom brigádnikov. Je to
potrebné riešiť už teraz , aby sme zase nezmeškali leto. Obec potrebuje peniaze. Treba to nejako
doriešiť.
p.Trepáčová – nie je problém zaplatiť parkovaciu kartu, ale bolo by potrebné doriešiť aj vyčleniť
nejaké miesta označené pre vlastníkov parkovacích kariet, pretože napr. cez víkend nemôžu odísť
autom, pretože pri návrate nemajú kde zaparkovať.

Ing. Rýs – problém s parkovaním je aj na iných miestach v obci.
p. Schönafinger – v prípade vyznačenia určených miest na parkovacie karty, by karta musela stáť viac
ako 20,00 € ročne.
p.Vigaš - Nevidí inú možnosť ako doriešiť parkovanie s využitím priestoru na Rudných baniach.
Ing.Sedliačik – navrhol riešiť problém s parkovaním a to umiestnením rampy na príjazdovej ceste do
obce, toto by vyriešilo všetko ( výber parkovného, netreba brigádnikov, chce to prvotnú investíciu , čo
by sa určite vrátilo v krátkej dobe. bolo určite hospodárnejšie) Rampa stojí cca 1800,00€. Celá
investícia by bola do cca 10.000,00€. Možno by to bolo možné riešiť cez EEI.
p.Vigaš – najlepšie by to bolo riešiť dodávateľský , aby bol zabezpečený servis.
Ing. Rýs tento rok sa to nebude dať realizovať, nie sú nato finančné prostriedky.
Ing.Ľupták .- je to dobrý nápad, treba to pripraviť, zistiť možnosti.
p.Trepáčová – upozornila, že chodník na Valaskej sa zosúva a hlavne v zime je to nebezpečné.
Starostka – na možnosť riešenia parkovania formou osadenia rampy sa spýta p. Dudáša z firmy EEI.
Pokiaľ ide o problém s chodníkom, je to problém p. Kollárovej, ktorá už bola viackrát upozornená
a povinnosť urobiť nápravu. Spolu s Ing. Luptákom sa stretnú s p. Kollárovou.
K BODU 9/:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš predniesol návrh na uznesenie. O jednotlivých bodoch poslanci
hlasovali priebežne.
K BODU 10/ :
Program 19.verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným za aktívny prístup a končila verejné zasadnutie.

Zapísala : Mgr. Anna Šlauková

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

Špania Dolina, 21.3.2022

Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce

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

