OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
23.03.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 8
Ospravedlnená: 1 ( p. Kilianyová)
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Rekonštrukcia ciest v obci Špačince
Rôzne
Uznesenie

Overovatelia zápisnice: p. JUDr. Chrenko, p. Vavrová
Návrhová komisia : PaedDr. Dobrovodská, Ing. Tomovič, p. Jasenec
1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. PhDr. Július Zemko.
Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
Poslanci program následne schválili.
Hlasovanie: prítomní : 8, Za – 8
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Bilkovú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení PaedDr.
Dobrovodská, Ing. Tomovič, p. Jasenec. Poslanci schválili členov NK.
Starosta potom určil overovateľov zápisnice - p. JUDr. Chrenka a p.
Vavrovú.
3.
Potom starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli dôvod zvolania tohto
zasadnutia OZ. Slova sa ujal JUDr. Chrenko a zdôvodňoval požiadavku
poslancov k zvolaniu zasadnutia OZ. Poslancom sa nepáči, akým spôsobom sa
opravujú miestne komunikácie v obci a taktiež, že nie sú dostatočne informovaní
napr. o výberovom konaní, cenových ponukách a podobne. Rozpútala sa vášnivá
diskusia, poslanci sa pýtali starostu najmä na výberové konanie , starosta na
otázky poslancov odpovedal. Do diskusie sa zapájali aj občania, bývajúci na ulici
Družstevná, ktorí boli pozastavením prác na oprave komunikácie na Družstevnej

ulici najviac dotknutí a zároveň doručili aj petíciu za dokončenie opravy cesty na
Družstevnej ulici.
Nakoniec sa poslanci dohodli, že Družstevná ulica sa opraví zatiaľ iba
v nevyhnutnom rozsahu a dokončí sa až po vybudovaní zariadenia sociálnych
služieb v tejto lokalite.
Poslanci ďalej navrhli, aby sa na tejto ulici vybudovalo odvodnenie a schválili
vypracovanie PD k odvodneniu Družstevnej ulice.
Poslanci potom schválil, že sa bude prednostne rekonštruovať ulica Na vŕšku (
okolo fary) a úsek od RD p. Ivanoviča po RD p. Sviteka.
Po ukončení všetkých prác sa zíde skupina poslancov a táto určí ďalší postup
realizácie rekonštrukčných prác.
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
V Špačinciach dňa 23.03.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:

p. JUDr. Chrenko

.........................................

p. Vavrová

..........................................

