Zápisnica
z 13. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Špania Dolina, konaného dňa 9.3.2021
Prítomní :
Starosta : Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták , Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnená : Ing. Zuzana Zánová
Program:
1Otvorenie zasadnutia
2.Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa OZ
4. Schválenie nájmu pozemku č. KN C 660/7 o výmere 813 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, k. ú. Špania Dolina, ktorá vznikla odčlenením od parcely KN E 1206/1, výmera 2633
m2, zapísaná na LV č. 597 v prospech Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja,
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica z dôvodu rekonštrukcie prístupovej komunikácie
do obce
5. Návrh uznesenia
6. Záver
K BODU 1/ :
Starostka obce otvorila 13. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatovala, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K BODU 2/
Starostka predložila návrh programu 13. zasadnutia verejného zastupiteľstva. K programu
neboli vznesené žiadne pripomienky
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, 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. Andrej Ľupták
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0

K BODU 4/ :
Starostka predložila zámer prenájmu obecného pozemku ( prípad hodný osobitného zreteľa )
: v tomto znení :
obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina považuje nájom parcely KN C 660/7 o výmere 813
m2, druh pozemku zastavaná plocha, k. ú. Špania Dolina, ktorá vznikla odčlenením od
parcely KN E 1206/1, výmera 2633 m2, zapísaná na LV č. 597 Geometrickým plánom č.
12/20/01 vypracovaný GEOsys s.r.o. Rezedová 25/B, 82101 Bratislava v prospech Úradu
Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica za
dôvod osobitného zreteľa a to z dôvodu, že ide o rekonštrukciu prístupovej komunikácie do
obce a BBSK uvedené zrealizuje v období trvania zmluvy o nájme.
Hlasovanie :
Za : Ing. Andrej Ľupták, Zuzana Schönafinger, Ing. Ladislav Vajcík, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Diskusia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní hostia, ktorí chceli diskutovať o rôznych
témach, týkajúcich sa zlepšenia života v obci :
Ing. Sedliačik sa vyjadril k miestnym komunikáciám, sú v katastrofálnom stave a vyžadujú
si rekonštrukciu, ktorá je veľmi finančne náročná. Pripravil návrh ako by sa dali získať
financie - do obce prichádza celoročne a hlavne v tomto období veľa návštevníkov, čo by
bolo potrebné využiť a upraviť poplatok za parkovanie. Súčasná výška nájommého ( 1,00 € )
je nedostatočná, čo pokladá za nevyužitý zdroj získania finančných prostriedkov. Navrhuje
upraviť parkovné na sumu 5,00 €. Okrem toho obyvatelia obce ( majitelia vozidiel ) by si
mali od obce zakúpiť rezidenčné karty .Predpokladá príjem z parkovného vo výške 40.000 €,
pri prepočte v porovnaní s príjmom v roku 2020.
Ďalej chce vyvinúť aktivitu na zorganizovanie brigády na opravu miestnej komunikácie na
“ šachte “, s tým, že by zabezpečil dobrovoľníkov a obec dodá material a potrebné stroje.
Starostka – je pripravený návrh všeobecne záväzného nariadenia ( VZN ) týkajúci sa
parkovania, treba len doplniť výšku parkovného ( ako odsúhlasia poslanci ) a výšky poplatku
za rezidenčné karty. Okrem toho je potrebné vyriešiť ako zabrániť návštevníkom parkovať
na rôznych miestach, po tráve. popred domy, v uličkách a pod. ,t.j. mimo vyznačených
parkovacích miest.
Starostka – oprava miestnych komunikácií je v tomto roku prioritou. Jednala so zástupcom
firmy ohľadne rekonštrukcie miestnych komunikácií, Po predložení rozpočtu sa rekonštrukcia
miestnej komunikácie “ šachty “ a ďalších úsekov bude realizovať komplexne ( odstránenie
starého asfaltu a natiahnutie nového ) . Menej poškodené cesty sa budú riešiť formou
vysprávok s tým, že postupne by sa mali kompletne opraviť všetky hlavné komunikácie
v obci. Finančné prostriedky – časť z rozpočtu obce a časť financovať z bankového úveru.

P.Schönafinger – navrhuje upraviť parkovné na 5,00 €. Položila otázku, či by nebolo možné
využiť aj parkovanie na Rudných baniach a potom určiť dvojaký poplatok – na pľaci 5,00 €
a na Rudných baniach 2,00 €. Okrem toho navrhuje dať značku zákaz parkovania
za “ hasičňou”.
Ing. Vajcík – súhlasí s výškou poplatku 5,00 €, ale bude treba doriešiť možnosti parkovanie
v obci, tak aby cudzie vozidlá parkovali len na určených parkovacích miestach
Ing.Ľupták- nie je za to, aby sa v obci rozmiestnilo vela dopravných značiek. Treba využiť
dobrú skúsenosť s parkovaním pri väčších podujatiach – usmerňovanie parkovania. Súhlasí
so zvýšením parkovného.
P.Vigaš – podľa jeho názoru výška parkovného 5,00 € je vysoká.
Starostka – parkovanie na RB s ich súhlasom sa využívalo pri väčších podujatiach . Skúsi sa
spýtať, či by sa na RB mohlo parkovať a za akých podmienok.
Ing. Herman – Špania Dolina je vyhľadávanou destináciou, chodí sem veľa návštevníkov
z iných okresov mimo BB.Myslí si, že aj keď vyššie parkovné všetci nezaplatia, malo by sa
vyzbierať viac prostriedkov .Treba vymyslieť spôsob ako ľudí upozorniť, že vybrané
finančné prostriedky budú využité v prospech obce a návštevníkov. Pokiaľ bude v obci,
je ochotný pomôcť.
p. Schönafinger – žiada poslať listy majiteľom nehnutreľností, a vyzvať ich, aby zabránili
padania snehu z striech na miestne komunikácie založením snežníkov. Druhá možnosť je
uzavrieť dohodu s obcou, ktorá padnutý sneh zo strechy na miestne komunikácii odstráni za
poplatok 23,00 €/hod.
Ing. Sedliačik – navrhol počas pandémie vysielať zasadnutia obecného zastupiteľstva on-line.
Je ochotný toto technicky zabezpečiť.
p.Vránska - či je možné prenajať časť pozemku pred domom č. 132, ktorú by si ohradili
kvôli bezpečnosti ich štyroch detí. Alebo druhá možnosť zámeniť pozemky, vzhľadom
k tomu, že pozemok pred domom č. 132 je obecný a chodník k obecnému úradu je ich
vlastníctvom.
p.Vigaš – bezpečnosť detí je na prvom mieste. Upozornil na skutočnosť, že obecné
zastupiteľstvo sa uznieslo, že obec nebude prenajímať pozemky.Vyzval p. Vránsku, aby
predložila návrh, ako si to predstavujú realizovať. K návrhu sa potom poslanci vyjadria.
Ing. Ľupták – upozornil, že ohradenie pozemku nesmie byť úplne pri asfalte.
p. Schönafinger – blíži sa jar , kedy by bolo potrebné vyčistiť dedinu formou dobrovoľných
brigád.
Mgr. Vincík – informoval ako plánujú využívať “ dielničku “ a navrhol jej umiestnení v obci.
Dielničku chcú ponúkať na prezentáciu výrobkov remeselníkom resp. umelcom. Združenie
predloží návrh na prenájom pozemku pod “ dielničku”.

Ing. Herman – informoval, že pripravuje s partiou dobrovoľníkov opravu časti oporného
múru ( za betónovou plochou – ihriskom ). Zároveň sa postará aj o potrebný materiál.
Okrem toho upozornil na nebezpečné omotanie plota ostnatým drôtom okolo chodníka
pri rodinnom dome č. 41.
Ing. Sedliačik – informoval o podanom projekte “ Barborská cesta “ – obnova a vyčistenie
časti cesty.
K BODU 5/:
Predseda návrhovej komisie Milan Vigaš prečítal návrh na uznesenie z 13.verejného
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Španej Doline. O jednotlivých bodoch poslanci
hlasovali priebežne.
K BODU 6/:
Starostka po vyčerpaní všetkých bodov programu 13.verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Zapísala : Mgr. Anna Šlauková

Zápisnicu overili : Zuzana Schönafinger : ..............................................
Ing. Andrej Ľupták : ...........................................................

Špania Dolina, 9.3.2021

Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce

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

