ZápisnIca
z 10. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva Špania Dolina, konaného dňa 12.8.2020
Prítomní :
Starosta : Mgr. Martina Wilhelmerová
Poslanci : Ing.Andrej Ľupták , Ing., Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Hostia : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : Ing. Ladislav Vajcík a Ing. Zuzana Zánová
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 27.04.2020
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
6. Schválenie záverečného účtu obce Špania Dolina za rok 2019
7. Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska
8. Schválenie prijatých finančných darov
9.Schválenie dohody o spolupráci s OOCR Stredné Slovensko
10.Rôzne
11.Návrh uznesenia
12.Záver
K bodu 1/ :
Zasadnutie otvorila starostka obce. Konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
K bodu 2 /:
Starostka predložila návrh programu 10.zasadnutia verejného zastupiteľstva . K programu neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3/ :
Starostka predložila návrh na zloženie návrhovej komisie :
predseda : Milan Vigaš, členovia : Ing. Ján Rýs a Zuzana Schönafinger , za overovateľov zápisnice Ing.
Andrej Ľupták a Ing. Ján Rýs, za zapisovateľku Mgr. Annu Šlaukovú.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
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K bodu 4/:
Starostka konštatovala, že uznesenia č. 57/2020 až 63/2020 prijaté dňa 27.4.2020 boli splnené.
K bodu 5/:
Starostka oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019,
s doporučením “ schváliť záverečný účet Obce Špania Dolina bez výhrad “.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6/:
Záverečný účet obce za rok 2019 bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.
V zákonnej lehote neprišla k návrhu žiadna pripomienka.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 7/:
Starostka predniesla návrh prevádzkového poriadku detského ihriska . Návrh bol poslaný poslancom,
doplnený o úpravy podľa pokynov inšpektorky. Boli zakúpené pryžové podložky za 797,68 €,
s tým, že náklady sa rozdelia medzi obec a rodičov Ešte bude potrebné doplniť pryžové podložky.
P.Schönafinger – je potrebné, aby sa rodičia vyzbierali, pretože pre obec je to dosť veľká položka.
P.Vigaš – nesúhlasí s umiestnením hojdačky. Môže dôjsť k úrazu.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 8 /
Starostka oboznámila poslancov o prijatých finančných prostriedkoch na nákup pomôcok počas
pandémie COVID 19.
Dary poskytla nadácia ORANGE vo výške 400,00 €, ktorú vybavil Ing. Jozef Fedor. Okrem toho peňažné
dary poskytli p. Marian Daubner 50,00 € a p. Andrej Lucinkwievicz 20,00 €.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 9 /
Starostka predložila návrh dohody o spolupráci s OOCR Stredné Slovensko a Obcou Špania Dolina.
Spolupráca sa týka “ Prekopu “ .

2

p.Schönafinger – stále dochádza k poškodeniu reťaze na dverách, zabezpečujúcich vstup do Prekopu.
Musí sa stále dokupovať reťaz a zámky. Doporučuje zakúpiť fotopascu a umiestniť ku vchodu.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 10 /
Starostka predložila žiadosť p. Ištvánffyho o výmeny pozemku z dôvodu vybudovania oporného múru
Výmena sa týka parcely č.KN-E 667/1 a parcely č. KN-C 511 a č.KN-E 499 o výmere 19,5 m2. P. Ištvánffy
chcel na svojich parcelách vybudovať oporný múr . Výmena sa uskutoční po predložení aktuálneho
geometrického plánu zo strany p. Inštvánffyho. Obhliadku pozemkov, ktorých sa týka výmena vykonali
starostka obce a Ing. Andrej Ľupták za prítomnosti odbornej radkyne z Krajského pamiatkového úradu
v Banskej Bystrici. Výmenu doporučujú z dôvodu, že by sa vybudoval len jeden oporný múr.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Ďalej starostka informovala o prijatí “e-mailu od p. Vranského ohľadne spísania dočasnej dohody
pre stan postavený z časti na obecnom pozemku. Môžeme to zrealizovať ? “ . Na postavenie stanu dala
ústne súhlas na dočasné uskladnenie stavebného materiálu, nakoľko chcú rekonštruovať prízemie
rodinného domu, ale skutočnosť je iná.
p.Vigaš – p.Vránsky nemá skolaudovaný dom, porušuje stavebný zákon, býva neoprávnene.
p.Schönafinger – obec je zodpovedná, pretože má vedomosť o tom, že rodina Vránskych býva
v neskolaudovanom dome a keby sa niečo stalo, môže to byť problém.
Ing. Rýs – zákon neumožňuje v pamiatkovej zóne stavať stany. Stan treba odstrániť a priestor dať
do pôvodného stavu.
P.Schönafinger – zo strany obce je nutné upozorniť a vyzvať na kolaudáciu, nemôže bývať s rodinou
v neskolaudovanom dome. Zároveň nesúhlasí s umiestnením stanu.
P.Vigaš –dom je neskolaudovaný, nesúhlasí s umiestnením stanu.
P. Ľupták – je to nebezpečné , môže dôjsť k úrazu. Nesúhlasí s umiestnením stanu.
Poslanci poverili starostku písomne vyzvať p. Vranského na odstránenie stanu a na udržiavanie
poriadku pred nehnuteľnosťou.
Zároveň poverujú starostku obce , aby písomne upozornila vlastníkov nehnuteľností, ktorí bývajú
v neskolaudovaných nehnuteľnostiach, že porušujú stavebný zákon č. 50/1976 v z.n.p. § 105, ods.3
písm.c .
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p.Schönafinger doporučuje vyzvať všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí bývajú v neskolaudovaných
domoch a určiť im termín , dokedy si to majú vyriešiť. V prípade nedodržania stanoviť pokutu.
Hlasovanie :
Za: Ing. Andrej Ľupták, Ing. Ján Rýs, Zuzana Schönafinger, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starostka informovala o výzve, ktorú poslalo Banícke bratstvo HERRENGRUND . Výzva sa týka vytvorenia
pracovnej skupiny na záchranu baníckych pamiatok na území obce. Do pracovnej skupiny sa prihlásili
všetci poslanci.
p. Kováč – majster baníckeho bratstva – Ludoviku má obec v dlhodobom prenájme od Rudných baní .
Bolo by potrebné skúsiť ho dostať do majetku. To by sa dalo potom riešiť úplne inak.
p.Šlauková – v obci je už dlhodobo problém s parkovaním v obci. Od jari do jesene je obec preplnená
autami, ktoré stoja všade , na komunikáciách po oboch stranách, po trávnikoch a pod.Tento stav je už
neudržateľný, vyvoláva spory medzi vlastníkmi nehnuteľností. Je nemysliteľné, aby občania s trvalým
pobytom nemali kde parkovať, pretože “ chalupári” spolu s návštevami obsadia bezohľadne všetky
miesta. Doporučuje parkovanie riešiť buď prenájmom parkovacích miest, alebo formou rezidenčných
kariet za úplatu, resp. nájsť iný vhodný spôsob , ktorý by vyriešil problém s parkovaním.
p.Helc – tiež sa vyjadril k parkovaniu , autá parkujú po trávnikoch , popred domy .Parkovanie v obci sa
stáva jedným z najväčším problémov. . Túto situáciu treba riešiť okamžite
Starostka – je potrebné vypracovať dopravný generel , ktorý by riešil situáciu s parkovaním.
p. Ľupták – je potrebné riešiť parkovanie, vypracovať dopravný generel . Je to dlhodobejší proces, tento
rok to nevidí reálne, ale je potrebné začať vybavovať potrebné dokumentáciu, tak aby na jar 2021 bolo
parkovanie v obci vyriešené.
p. Schönafinger –doporučuje stanoviť vyššie parkovné, určiť čiastku na rezidenčné karty.
Inp. Sedliačik - problém parkovania je už dlhodobý , je potrebné riešiť parkovanie v obci.
p. Vigaš – parkovanie riešiť formou rezidenčných kariet a to – 1 karta na nehnuteľnosť.
p.Schönafinger – spýtala sa na „ dielničku „, parkuje zadarmo, zaberá parkovacie miesto, treba to riešiť
formou nájomnej zmluvy .
Ing.Sedliačik – striktne stanoviť podmienky na využívanie obecných pozemkov.
Ing.Rýs – Je potrebné vypracovať všeobecne záväzné nariadenie , stanoviť podmienky na prenájom ,
uzavrieť nájomné zmluvy s občanmi, ktorí využívajú obecné pozemky.
Ing.Sedliačik – vyjadril sa k predaju eurobankoviek . Cieľom bolo výťažok použiť na opravu miestnych
komunikácií. Cesta na šachtu je veľmi poškodená. Nevyhnutné potrebuje opravu. Nebol by rád, keby sa
výnos z eurobankoviek minul len tak bezúčelne, ale aby sa použil na pôvodný úmysel.
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Ing. Ĺupták navrhuje, aby sa cesty opravili svojpomocne, on dodá potrebné stroje, bolo by potrebné
kúpiť teplý asfalt. Museli by sa do opravy miestnych komunikácii zapojiť aj občania.
Starostka vysvetlila , že obec mala zámer opraviť miestne komunikácie prostredníctvom nenávratnej
dotácie. tomu sa dala spraviť projektová dokumentácia. Momentálne je všetko zastavené.
p.Schönafinger – položila otázku, či by nebolo možné dať žiadosť na ministerstvo kultúry , resp.
pamiatkový úrad aby sa dali zakopať elektrické káble , keďže ide o pamiatkovú obec.
K bodu 11/:
Predseda návrhovej komisie p. Vigaš predniesol návrh na uznesenie. O jednotlivých bodoch poslanci
hlasovali priebežne.
K bodu 12/:
Program 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný. Starostka poďakovala
prítomným za aktívny prístup a ukončila verejné zasadnutie.

Zapísala : Mgr.Anna Šlauková

Zápisnicu overili : Ing. Andrej Ľupták : ..................................................
Ing. Ján Rýs : ..........................................................

Špania Dolina 12.8.2020
Mgr. Martina Wilhelmerová
Starostka obce

Vyvesené : ……3.9.2020………………………..
Zvesené : …………………………………………
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