OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
15.03.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 8
Ospravedlnený: 1 ( p. Ing. Tomovič)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. VZN č. 97/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu žiakov na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v obci
Špačince pre školský rok 2017/2018
4. Rôzne
5. Uznesenie
Overovatelia zápisnice: p. Ing. Nádaský, p. Ing. Vidlička
Návrhová komisia : PaedDr. Dobrovodská, Ing. Lietavec, JUDr. Chrenko
1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. PhDr. Július Zemko.
Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
Poslanci program následne schválili.
Hlasovanie: prítomní : 6, Za – 6 ( v čase hlasovania neprítomní Ing.
Nádaský, Ing. Vidlička)
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Bilkovú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení PaedDr.
Dobrovodská, Ing. Lietavec, JUDr. Chrenko. Poslanci schválili členov NK.
Starosta potom určil overovateľov zápisnice - p. Ing. Nádaského a p. Ing.
Vidličku.
3. Potom poslanci schválili návrh VZN č. 97/2017, ktorým sa určuje miesto
a čas zápisu žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou v obci Špačince pre školský rok 2017/2018.
Prítomní: 7
Hlasovanie:
Za 7: PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, p. Jasenec, p. Kilianyová,

Ing. Lietavec, p. Vavrová , Ing. Vidlička, proti: 0, zdržal sa: 0 (Ing.
Nádaský nebol ešte prítomný)
4. Starosta obce oboznámil prítomných, že obec sa uchádza o 2 projekty a je
potrebné schváliť uznesenie k týmto projektom v predpísanej forme.
Starosta potom prečítal prítomným znenie uznesení, čo poslanci následne
aj schválili v tomto zmení:
Uznesenie č. 23/2017
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola Špačince nadstavba“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce
Prítomní: 8
Hlasovanie:
Za 8: PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, p. Jasenec, p. Kilianyová, Ing.
Lietavec,
Ing. Nádaský, p. Vavrová , Ing. Vidlička, proti: 0, zdržal sa: 0 proti: 0, zdržal sa:
0
Uznesenie č. 24/2017
OZ schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC4312017-19, prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na
realizáciu projektu s názvom „Obecný úrad Špačince - zateplenie
obvodového plášťa a strešného plášťa“
b) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
Výška celkových výdavkov na projekt: 337 790,13EUR
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 337 790,13EUR
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom
z celkových oprávnených výdavkov: 16 889,51EUR

Výška neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie: 0,00EUR
Prítomní: 8, Hlasovanie: Za 8: PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, p.
Jasenec, p. Kilianyová, Ing. Lietavec, Ing. Nádaský, p. Vavrová , Ing.
Vidlička, proti: 0, zdržal sa: 0 proti: 0, zdržal sa: 0
5. V ďalšom bode starosta predniesol návrh úpravy rozpočtu č. 2/2017, kde
sa upravovali niektoré položky:
V príjmovej časti sa navýšila položka predaj automobilu Renault Kango
v hodnote 3.800,- €, pretože za túto cenu sme vysúťažili a odpredali služobné
auto Renault Kango a vo výdavkovej časti sa navyšovala položka Obecná
zabíjačka – kultúrny program o sumu 450,- €, položka splátka
termínovaného úroku o sumu 1.000,- € a navýšenie položky energetický
audit na zateplenie OcÚ(starý, nový) v sume 1.800,-€. Poslanci potrebnú
úpravu rozpočtu schválili.

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
V Špačinciach dňa 15.03.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:
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