OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa 15.02.2017
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí: 9
Ospravedlnený:
0
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2016
5. Plán aktivít na rok 2017
6. Zmena ÚPD č. 13/2016
7. VZN č. 96/2017 – Zmena ÚPD č. 13/2016
8. Plnenie rozpočtu za rok 2016
9. Rozpočtové opatrenia
10. Rôzne
11. Uznesenie
Overovatelia zápisnice: Ing. Ľuboš Nádaský, Dagmar Kilianyová
Návrhová komisia: PaedDr. Milena Dobrovodská, Ing. Ondrej Lietavec, Ing. Pavol
Vidlička
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 (v čase hlasovania neprítomní Ing. Vidlička)
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Chynoranskú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Milena
Dobrovodská, Ing. Ondrej Lietavec, Ing. Pavol Vidlička. Poslanci schválili
členov NK. Starosta potom určil overovateľov zápisnice – p. Ing. Nádaského
a p. Kilianyovú.
3. Starosta obec vykonal kontrolu uznesenia č. 104- 122 zo dňa 07. 12. 2016
4. V ďalšom bode hlavná kontrolórka obce predniesla správu hl. kontrolórky za
rok 2016.
5. Starosta obce predniesol plán aktív na rok 2017
6. Predmetom ďalšieho rokovania bola zmena ÚPD č. 13/2017. Ing. Pecho spolu
s Ing. Novanským s projektantom a p. Mgr. Valentovičovou predložili projekt
na DSS v obci Špačince. Informovali poslancov zo zámerom z koľkých budov
za bude objekt DSS skladať, aká bude kapacita, koľko bude vytvorených
pracovných miest ako bude DSS fungovať.
O 17,20 hod. prišiel p. Ing. Vidlička
Po oboznámení s projektom sa poslanci dopytovali investorov na garanciu
finančnej stability a dokončenie investície, na zmeny projektu, počet ľudí

v dennom stacionári, parkovacie miesta, počet dvoj posteľových izieb, či izby
zodpovedajú normám, kedy bude DSS hotová, aké finančné náklady bude
znášať klient zariadenia, či DSS bude poskytovať služby v domácnosti.
7. Po diskusii poslanci pristúpili k samotnému schvaľovaciemu procesu zmeny
ÚPD. Hlasovanie bolo nasledovné za 7 poslancov / p. Kilianyová, p. Vávrová,
JUDr. Chrenko, Ing. Lietavec, Ing. Tomovič, Ing. Vidlička, PaedDr.
Dobrovodská, zdržali sa 2 p. Jasenec, Ing. Nádaský.
8. Po schválení ÚPD poslanci schválili VZN č. 96/2017 o zmene ÚPD.
Hlasovanie bolo nasledovné za 7 poslancov / p. Kilianyová, p. Vávrová, JUDr.
Chrenko, Ing. Lietavec, Ing. Tomovič, Ing. Vidlička, PaedDr. Dobrovodská,
zdržali sa 2 p. Jasenec, Ing. Nádaský.
9. Ďalej starosta prečítal plnenie rozpočtu za rok 2016, čo poslanci zobrali na
vedomie.
10. Starosta predniesol rozpočtové opatrenie č. 11,12/2016, čo poslanci zobrali
na vedomie.
11. Rôzne:
Firma Autorema ponúkla obci Špačince za 1,- € bez DPH odpredaj kanalizácie
a vodovodu na ulici Na Pažiti. Po pripomienkach poslancov OZ schválilo kúpu
vodných stavieb. Hlasovanie 9 za PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, p.
Jasenec, p. Kilianyová, Ing. Lietavec, Ing. Nádaský, Ing. Tomovič, p. Vávrová,
Ing. Vidlička.
Starosta predniesol projektový zámer IBV Špačince na parcelách 373/2,3,4,6,
ktorý poslanci zobrali na vedomie a žiadajú predložiť stanovisko Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p. , Správy povodia dolného Váhu
k investičnému zámeru.
Ďalej starosta informoval poslancov, o problémoch s Renaultom Kangoo,
načo poslanci následne schválili predaj uvedeného motorového vozidla
a schválili kúpu nového motorového vozidla do sumy 20.000,- €. Všetci
prítomní poslanci boli za.
12. Diskusia ohľadom nájomnej bytovky s. č. 1019. V bytoch sa rosia okná, sú tam
plesne a poškodené podlahy z vlhkosti. OZ ukladá p. Hoblíkovej riešiť situáciu
s p. Tepalom podľa prísľubu a zápisu z obhliadky stavby.
13. PaedDr. Dobrovodská podala informáciu ohľadom demografického vývoja
v MŠ a ZŠ Špačince za obdobie 2010-2016.
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Špačinciach, 15.02.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Ing. Nádaský ......................................
p. Kilianyová

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

