OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
20.09.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 7
Ospravedlnení: 1 ( p. PaedDr. Dobrovodská, p. Vavrová)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2017
5. Rozpočtové opatrenie
6. Úprava rozpočtu
7. Informácia o investíciách a získaných grantoch
8. Projektové zámery
9. Rôzne
10. Uznesenie
Overovatelia zápisnice: Ing. Nádaský, p. Kilianyová
Návrhová komisia : Ing. Lietavec, 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 : 7, Za – 7
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Bilkovú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení Ing. Lietavec,
Ing. Tomovič, p. Jasenec. Poslanci schválili členov NK. Starosta potom
určil overovateľov zápisnice - Ing. Nádaského a p. Kilianyovú.
3. Starosta obce predniesol kontrolu uznesení č. 58-75/2017.
4. Ďalej predniesol plnenie rozpočtu za 1. polrok 2017, čo poslanci zobrali na
vedomie
5. Starosta obce predniesol rozpočtové opatrenia č.5, č.6 a č.7/2017.
V rozpočtovom opatrení č. 5/2017 sa v príjmovej časti navýšil transfer na
hmotnú núdzu, vo výdavkovej časti na navýšil výdavok na stravovanie

dieťaťa v HN a vratka z dotácie na lyžiarsky kurt, v rozpočtovom opatrení
č. 6 sa v príjmovej časti navýšili transfery na DHZ vo výške 3000,- €,
transfery na revitalizáciu chodníkov vo výške 13500,- €, ďalej transfer na
matriku, školstvo, na životné prostredie, na aktivačnú činnosť, ďalej
recyklačný fond, grant na popoludnie pre všetkých vo výške 2300,- € ,
prostriedky z rezervného fondu obce vo výške 12800,- € a prostriedky
z predchádzajúcich rokov vo výške 20000,-€. Vo výdavkovej časti sa
navýšili viaceré položky napr. ako poistenie zdravotné, nemocenské,
starobné, úrazové, ... členský príspevok do ZMOS-u, právne a účtovné
služby, kancelárske potreby, materiál z dotácie DHZ, oprava chodníkov
a komunikácie vo výške 27000,- €rekonštrukcia ciest a chodníkov,
revitalizáciu chodníka pred domom smútku vo výške 13500,-€, a iné
drobné položky. V rozpočtovom opatrení č. 7/2017 sa upravovali výdavky
a to: dopravné, kopírovacie služby, oprava domu smútku, miestneho
rozhlasu, údržba tribúny na ihrisku a náklady na popoludnie pre všetkých
z finančného daru.
6. V ďalšom bode programu starosta obce predniesol návrh úpravy rozpočtu
č. 5/2017, ktorý poslanci schválili. V úprave rozpočtu sa upravovali
položky:
Príjmová časť – úroky z vkladov sa navýšili o sumu 500,-€, prostriedky
z rezervného fondu zapojené do príjmu sa ponížili o 24000,- e
Výdavková časť – monografia obce navýšenie o 2000,-€, nákup pozemkov
zníženie o 5000,-€, nákup osobného automobilu zníženie o 5550,-€,
školenia, kurzy, semináre navýšenie o 1000,-€, katafálok do domu smútku
zníženie o 1240,-€, príspevok darcom krvi zníženie o 5000,-€, oprava
miestneho rozhlasu navýšenie o 2000,- €, materiál na údržbu zberného
dvora zníženie o 2000,-€, servis , údržba a opravy traktora navýšenie
o 2000,-€, odmena za úspešnosť projektu Zberný dvor zníženie o sumu
5000,-€, výstavba zberného dvora zníženie o 5000,- €, oprava budovy MŠ
zníženie o 5000,- €, odmena za úspešnosť projektu nadstavba MŠ
navýšenie o 5000,- €, nadstavba MŠ z vlastných zdrojov zníženie o sumu
24000,-€, údržba areálu TJ navýšenie o 14000,-€, údržba verejného
osvetlenia navýšenie o sumu 5000,-€, údržba verejného priestranstva
navýšenie o 5000,- €, posedenie s dôchodcami kultúrny program zníženie
o sumu 1000,- €, a viaceré drobné úpravy rozpočtu do 1000,-€
7.
Starosta obce poinformoval prítomných o investíciách a grantoch. Obec
dostala grant na nadstavbu budovy MŠ vo výške 480.000,- €, ktorá sa začne
na budúci rok na jar, ďalej poinformoval o podaných žiadostiach a to
„Zelená oáza“ a „ Kompostéry “ do domácností.
8.
Na ulici Na pažiti vlastník stavby polyfunkčného objektu na parc. č.
2697/546 a 2697/373 p. Krajčovič predložil projektový zámer výstavby
parkoviska a spevnených plôch na par. č. 2697/59 v k. ú. Špačince, ktorá
je vo vlastníctve Obce Špačince v zmysle predloženej projektovej

dokumentácie. Parkovisko by slúžilo nielen pre polyfunkčný objekt
s viacerými službami pre občanov, ale takáto úprava pozemku by bola
a v prospech obce, nakoľko by obec nemusela v budúcnosti upravovať
tento pozemok ( kosenie ). Poslanci mali viacero otázok ohľadne
projektového zámeru a potom následne projektový zámer p. Krajčoviča
schválili. K zámeru sa súhlasne vyjadril aj DI PZ SR v Trnave. Za bolo 6
zo 7 prítomných poslancov, proti bol iba p. Jasenec
9.
Na ulici Kaštieľska pred RD p. Pastuchu priamo pred oknami stojí stĺp
elektrického vedenia. Nakoľko firma Delta Consult, a.s. Trnava z tohto
stĺpu zriadi elektrické prípojky na svoj pozemok, ktorý sa nachádza
naproti RD p. Pastuchu, elektrické rozvody by museli ísť ponad cestu.
P. Pastucha a p. Závodný, konateľ firmy DC sa dohodli, že firma
zrealizuje v spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s.
prekládku týchto stĺpov a všetkých elektrických rozvodov na druhú stranu
cesty, bližšie k pozemku p. Závodného na pozemok par.č. 360/1, ostatné
plochy vo vlastníctve obce. Z tohto dôvodu musela s týmto zámerom
súhlasiť aj obec a taktiež musela obec súhlasiť aj so zriadením vecného
bremena na tento pozemok v prospech tretej osoby. Poslanci jednohlasne
zámer a zariadenie vecného bremena odsúhlasili.
10. Firma JUNASTAV Špačince predložila na vyjadrenie poslancom svoj
projektový zámer „Pálanica“. Tento pozemok je dlhodobo nevyužívaný
a chátrajúci stav tam postavených objektov nevhodne ruší estetiku okolia.
Predmetom zámeru firmy JUNASTAV je revitalizácia týchto objektov
a taktiež pozemku a plánuje na týchto pozemkoch výstavbu 6 bytových
domov, občiansku vybavenosť formou služieb a súkromných predajní.
Taktiež má v pláne výstavbu detského ihriska, oddychového parku
s mestským mobiliárom a ruinu bývalej pálenice plánuje premeniť na
reštauráciu s ubytovaním. K tomuto zámeru firma JUNASTAV predložila
projektovú štúdiu. Poslanci si projekty a zámer preštudovali a nesúhlasia
s uvedeným zámerom, nakoľko sa im zdá, že bytov by tu bolo priveľa na
malom priestore, obávajú sa zvýšenej frekvencie dopravy v tejto lokalite
a mali viacero otázok a požiadaviek. Na zasadnutie bol prizvaný aj zástupca
firmy JUNASTAV p. Ing. Henček. Poslanci mali požiadavku zredukovať
rozsah výstavby a ďalšie pripomienky a požadovali od investora
predloženie vyjadrenia k pripomienkam do budúceho zasadnutia OZ.
S výstavbou podľa predloženej štúdie súhlasili iba p. Jasenec a Ing.
Nádaský, ktorým sa uvedený zámer páčil.
11. JUDr. Chrenko informoval prítomných o potrebe prijatia VZN o miestnom
poplatku za rozvoj. Je ochotný toto VZN do budúceho zasadnutia pripraviť
s tým, že na budúcom zasadnutí OZ predloží jeho plné znenie na
prerokovanie.
12.

V rôznom:

 starosta poďakoval miestnemu hasičskému zboru za pomoc pri
odstraňovaní následkov po veternej smršti,
 poinformoval o priebehu tradičného špačinského trojuholníka
 podal informáciu o vydarenej akcii „Špačinský jarmok“, ktorej sa
zúčastnil aj predseda TSK p. Tibor Mikuš
 taktiež podal informáciu o hasičskom memoriály
 poznamenal tiež, že vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii KD sú
všetky plánované akcie zrušené
 poslanci žiadali o informáciu ohľadne odpočtu za elektrickú energiu
na nájomnej bytovke č. 1019 a o odpojení tejto bytovky ( spoločné
priestory) od elektrickej energie. Tu sa rozpútala krátka diskusia,
starosta obce tento problém vysvetlil. Faktúry boli už uhradené
a v najbližšej dobe bude bytovka znovu pripojená na elektrickú sieť.

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
V Špačinciach dňa 20.09.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Nádaský

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

p. Kilianyová

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

