OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
26.10.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.
Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 7 neskôr 8
Ospravedlnení: 1 ( p. Kilianyová) , p. Vavrová prišla neskôr
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Rozpočtové opatrenie
5. Úprava rozpočtu
6. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
7. Zásady podávania sťažností v obci Špačince
8. Rôzne
9. Uznesenie
Overovatelia zápisnice: Ing. Lietavec, p. Jasenec
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 : 7, Za – 7 ( neprítomné p. Kilianyová, p. Vavrová)
2. Navrhol zapisovateľku zápisnice p. Bilkovú, čo poslanci jednohlasne
schválili. Ďalej starosta navrhol návrhovú komisiu v zložení PaedDr.
Dobrovodská, Ing. Nádaský, Ing. Vidlička. Poslanci schválili členov NK.
Starosta potom určil overovateľov zápisnice - Ing. Lietavca a p.
Jasenca.
3. Starosta obce predniesol kontrolu uznesení č. 76-89/2017.
4. V ďalšom bode programu starosta obce predniesol rozpočtové opatrenia
8/2017 a 9/2019. V rozpočtovom opatrení č.8 v príjmovej časti sa navýšil
transfér na aktivačnú činnosť o 884,28 €, vo výdavkovej časti sa navýšili
poplatky a televíziu a rozhlas o 320,-€, odevy pre hasičov o 300,00 €,

ponížila sa doprava pre FS Špačinčanka o 466,00 €, navýšilo sa o úto istú
sumu ubytovanie pre FS Špačinčanka. V rozpočtovom opatrení č.9
v príjmovej časti sa navýšil transfér na voľby o sumu 560,-€, transfér na
aktivačnú činnosť o 442,14 €. Vo výdavkovej časti sa navýšilo
reprezentačné o sumu 2500,00 €
5. Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č. 6/2017 a to: údržba budovy
obecného úradu zníženie o sumu 6000,-€, poistné majetku navýšenie
o sumu 700,-€, poistné na nemocenské, starobné a invalidné poistenie,
príspevok na nezamestnanosť, rezervný fond, sociálny fond v celkovej
sume 5750,-€, príspevok na CVČ sa navýšil o sumu 325,-€. Poslanci
úpravu rozpočtu schválili.
6. Hlavná kontrolórka PhDr. Opáleková predniesla správu o vykonanej
kontrole za stanovené obdobie, čo poslanci zobrali na vedomie.
7. Starosta obce predniesol materiál „ Zásady pre vybavovanie sťažností
v podmienkach obce Špačince“, ktorý poslanci zobrali na vedomie. Tento
materiál sa však bude schvaľovať až na budúcom zasadnutí OZ.
V rôznom:
 Firma Junastav predložila pozmenený investičný zámer „PÁLENICA“,
v zmysle pripomienok poslancov z minulého zasadnutia OZ. Poslanci po
diskusii odsúhlasili zmenu účelu využitia predmetného pozemku
z priemyselnej zóny na IBV s polyfunkciou za podmienok, že p.Junas
predloží do budúceho zasadnutia OZ návrh využitia časti vytypovaného
objektu vhodného na minimálne 4 triedy materskej školy pre potreby obce
Špačince ( objekt, prípadne pozemok). Hlasovali všetci 8 prítomní poslanci,
p. Vavrová už bola na zasadnutí prítomná. Hlasovanie: Za: PaedDr.
Dobrovodská, Ing. Nádaský, p. Jasenec, Ing. Tomovič, Ing. Vidlička, proti:
0, zdržali sa 3 poslanci: JUDr. Chrenko, Ing. Lietavec, p. Vavrová
 Potom sa rozpútala diskusia ohľadne rekonštrukcie KD, poslanci si žiadali
prostredníctvom firmy LAVARCH, s.r.o. na budúce zasadnutie OZ prizvať
projektanta Bc. Jurča a statika Ing. Jakaba, aby presnejšie vysvetlili prečo
nie je možné zrekonštruovať strop v KD v zmysle projektu z dôvodu statiky
stavby.
Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

V Špačinciach dňa 26.10.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Lietavec

p. Jasenec
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