OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
19.04.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 9
Ospravedlnení: 0
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Úprava rozpočtu 2017
5. Rozpočtové opatrenia
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole
7. Komunikácie – informácia o priebehu prác
8. Cyklotrasa
9. Pomenovanie ulíc v obci
10. Rôzne
11. Uznesenie

Overovatelia zápisnice: p. Jasenec, Ing. Tomovič
Návrhová komisia : PaedDr. Dobrovodská, Ing. Nádaský, Ing. 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 : 9, Za – 9
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Bilkovú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení PaedDr.
Dobrovodská, Ing. Nádaský a Ing. Vidlička. Poslanci schválili členov NK.
Starosta potom určil overovateľov zápisnice - Ing. Tomovič, p. Jasenec
3. Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č.3/2017 nasledovne: v príjmovej
časti na navýšili príjmy z dobropisov na sumu 7 500,-€ a vo výdavkovej
časti sa navýšili položky: pranie obrusov na sumu 300,-€, kolkové známky

na sumu 400,-€, poradenské služby odpady na sumu 1550,-€, položka
rekonštrukcie ciest a chodníkov na sumu 27000,- €. Poslanci zmenu
rozpočtu chválili.
4. V ďalšom bode starosta prečítal rozpočtové opatrenia č.1 a č.2/2017, ktoré
boli potrebné vykonať a to: v príjmovej časti sa navýšia transfery na
hmotnú núdzu, rodinné prídavky, register adries, na stavebnú činnosť, na
aktivačnú činnosť, ponížia sa transfery na matriku, na cestnú dopravu a
register obyvateľov. Vo výdavkovej časti na sa poupravovali viaceré
položky s menšími hodnotami v celkovej sume 604,05 e.
5. V rozpočtovom opatrení č.2/2017 sa poupravovali položky transfery na
hmotnú núdzu, na školstvo , rodinné prídavky, na aktivačnú činnosť, príjmy
z dobropisov ( preplatky za ušetrenú elektrickú energiu) vo výške 1500,-€,
transfer od darcu v sume 950,-€. Vo výdavkovej časti sa poupravovali opäť
viaceré položky o drobné sumy, ďalej nákup služobného automobilu vo
výške 20000,-€ a materiál na opravu nájomného bytu vo výške 950,€ (
použité finančné prostriedky z daru od darcu). Poslanci zobrali prednesené
opatrenia na vedomie.
6. Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonanej kontrole, ktorú
vykonala v ZŠsMŠ v Špačinciach.
Starosta obce predniesol prítomným harmonogram prác opráv ciest
a chodníkov. Ďalej sa bude pokračovať v opravách chodníkov na uliciach
Ulička, Poštová, ďalej oprava ciest Na vŕšku, Kaštieľska a ulica Nad
mlynom.
Poslanci prednesenú správu schválili.
7. Starosta podal informáciu o plánovanej výstavbe TNC ŠpačinceBohdanovce-Trnava. Nakoľko cyklotrasa nie je v územnom pláne obce
Špačince, bude potrebné zrealizovať zmenu územného plánu a navrhovanú
cyklotrasu do plánu zahrnúť.
8. Nakoľko v obci vznikajú nové ulice, bude potrebné tieto ulice pomenovať,
preto starosta navrhol, aby poslanci zvážili a doporučili vhodné
pomenovania ulíc ( aj do rezervy) a svoje návrhy predniesli na budúcom
zasadnutí OZ.
9. PaedDr. Dobrovodská informovala prítomných, že starosta obce PhDr.
Zemko, hlavná kontrolórka obce PhDr. Opáleková a riaditeľ
ZŠsMŠ PaedDr. Kalapoš podali v termíne svoje majetkové priznania.
10.Hlavná kontrolórka podala informáciu , že komisie sú poradné orgány
a svoje stanoviská predkladajú na schválenie OZ.
11.Ing. Nádaský podal informáciu, že v obci sa pravdepodobne zdržujú
cudzinci a je podozrenie, že sú v obci ubytovaní „na čierno“. Obecný úrad
nelegálne ubytovanie cudzincov v obci preverí.
12.Pán Vaško informoval ohľadne zlého odvodu vody z cesty na Hlavnej ulici
pred jeho RD do dažďovej vpuste, pracovníci obce preveria problém
a následne sa vykoná náprava a vpust sa vyčistí.

13.Poslanci požiadali o informáciu o systéme prijímania detí do MŠ a žiadali,
aby pred zverejnením zoznamu prijatých a neprijatých detí v nasledujúcom
školskom roku bol tento zoznam predložený na vedomie starostovi obce
a poslancom OZ.
14.Pán Walner oboznámil prítomných ohľadne chodníkov na Hornej ulici,
ktoré sú poprepádané a poškodené. Pracovníci obce tento problém preveria
a v prípade, že informácia je opodstatnená, pracovníci zjednajú zo
zodpovednými nápravu a chodníky sa opravia.
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
V Špačinciach dňa 19.04.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:
p. Ing. Tomovič

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

p. Jasenec

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

