OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
14.06.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 8
Ospravedlnená: 1 ( p. Kilianyová)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 ( ZÚ)
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k ZÚ
6. Schvaľovanie ZÚ
7. Prerozdelenie rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu
9. Rozpočtové opatrenia
10. Rekonštrukcia KD
11. Plán práce hl. kontrolórky na 2. polrok 2017
12. Pridelenie nájomného bytu
13. Rôzne
14. Uznesenie

Overovatelia zápisnice: Ing. Lietavec, Ing. Tomovič
Návrhová komisia : PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, Ing. Nádaský
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, JUDr. Chrenko, Ing. Nádaský. Poslanci schválili členov NK.
Starosta potom určil overovateľov zápisnice - Ing. Tomoviča a Ing.
Lietavca.
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Starosta obce predniesol kontrolu uznesení č. 35-57/2017.
Ďalej predniesol návrh Záverečného účtu Obce Špačince za rok 2016, ku
ktorému predniesla svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce a odporučila
poslancom záverečný účet schváliť , čo aj poslanci svojim hlasovaním
potvrdili, a ZÚ obce jednohlasne schválili bez výhrad. Hlasovalo 7
poslancov z prítomných 7 poslancov ( p. Vavrová ešte nebola prítomná).
Starosta obce navrhol použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 189 631,13 € a poslanci návrh schválili.
Hlasovanie: prítomných 7, za: 7
V ďalšom bode programu starosta obce predniesol návrh úpravy rozpočtu
č. 4/2017, ktorý poslanci schválili. Ďalej predniesol poslancom rozpočtové
opatrenia č. 3 a 4/2017, čo poslanci zobrali na vedomie.
Starosta obce poinformoval prítomných ohľadne pripravovanej
rekonštrukcie kultúrneho domu
Hlavná kontrolórka predniesla plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
Vzhľadom rozmáhajúcej sa výstavby rodinných domov IBV-45 bolo
potrebné pomenovať novovznikajúcu ulicu a poslanci odsúhlasili, že nová
ulica IBV-45 bude pomenovaná Poľná. Názov ulice odsúhlasilo 6
poslancov, 1 sa zdržal ( Ing. Nádaský) a 1 poslanec bol proti ( p. Jasenec).
Nakoľko obec požiadala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
účelom realizácie projektu „Zelená infraštruktúra v obci Špačince“,
( výsadba stromov a zelene v obci) poslanci odsúhlasili potrebné
uznesenia k predloženiu tejto žiadosti a schválili 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 a spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov vo
výške 6 975,55 €.
Obec predkladá taktiež žiadosť o nenávratný finančný príspevok na účelom
realizácie projektu „ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v obci Špačince“ ( kompostéry do domácností) .
Poslanci predloženie žiadosti schválili a taktiež spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 5%.
Vzhľadom k tomu, že práca hlavnej kontrolórky vyžaduje v súčasnej dobe
viac času a kontrolná činnosť je rozsiahla a náročná, bolo potrebné zvýšiť
hlavnej kontrolórke pracovný úväzok z 0,2 na 0,3 a to od 1.7.2017. Poslanci
navýšenie úväzku hlavnej kontrolórky schválili.
V nájomných bytoch sa uvoľnil 3-izbový byt po p. Miškolciovej, preto bolo
potrebné z radov žiadateľov tento byt prideliť. Nakoľko aktuálne obec
nemá záujemcov o 3-izbový byt, tento byt sa pridelil jedinému záujemcovi
p. Romanovi Gajarskému a pre uvoľnený 2-izbový nájomný byt poslanci
schválili poradie z týchto žiadateľov, ktorých žiadosti boli po zvážení
všetkých okolností najviac opodstatnené:

1. p. Miachaela Palšovičová + 2 deti
2. p. Andrea Gabalcová + 2 deti
3. p. Veronika Čeligová + 1 dieťa
4. p. Magdaléna Živkyová + 1 dieťa
Poslanci poradovník jednohlasne odsúhlasili.

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
V Špačinciach dňa 14.06.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Lietavec

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

p. Ing. Tomovič

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

