OBEC ŠPAČINCE
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠPAČINCE
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Špačince, konaného dňa
13.12.2017 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Špačinciach.

Celkový počet poslancov: 9
Prítomných na zasadnutí : 9

Program zasadnutia:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesenia
4. Stanovenie poplatku za hrobové miesta
5. Zásady na vybavovanie sťažností
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018
8. Schválenie rozpočtu na rok 2018
9. Správa audítora za rok 2016
10. Úprava rozpočtu 2017
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2018
12. VZN platné od 01.01.2018
13. Plán zasadnutí OZ na rok 2018
14. Rôzne
15. Uznesenie
Overovatelia zápisnice: Ing. Nádaský, p. Kilianyová
Návrhová komisia : PaedDr. Dobrovodská, JUDr. Chrenko, Ing. Tomovič
1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. PhDr. Július Zemko.
Prečítal program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
Poslanci program po doplnená 2 bodov ( 10. úprava rozpočtu a 11. návrh
plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2018 ) 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, JUDr. Chrenko, Ing. Tomovič. Poslanci schválili členov
NK. Starosta potom určil overovateľov zápisnice - Ing. Nádaského a p.
Kilianyovú.
3. Starosta obce predniesol kontrolu uznesení č. 90-101/2017.
4. V ďalšom bode starosta poinformoval poslancov, že dňom 01.01.2018
začína ďalšie 10 ročné obdobie pre nájom hrobových miest na obecnom
cintoríne. Bolo potrebné schváliť poplatky za nájomné na toto obdobie.
Návrh poplatkov za jednohrob 15,-€, 20,-€ za dvojhrob a 10,-€ za detský
hrob poslanci schválili.
5. K vybavovaniu sťažností v obci Špačince bolo potrebné prijať Zásady pre
vybavovanie sťažností. Poslanci dostali predložený materiál k tejto
tematike a predložené zásady aj schválili.
6. Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2018, čo poslanci
zobrali na vedomie.
7. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Opáleková predniesla svoje stanovisko
k navrhovanému rozpočtu a odporučila poslancom predložený návrh
rozpočtu na rok 2018 schváliť a poslanci ho následne jednohlasne
schválili..
8. Poslanci potom zobrali na vedomie predložený návrh rozpočtu na roky
2019-2020.
9. Starosta obce predniesol Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
a Správu z auditu účtovnej uzávierky za rok 2016, oba dokumenty poslanci
zobrali na vedomie
10.Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu č. 7/2017. Významná položka
bola navýšenie finančných prostriedkov na MŠ a ŠKD v sume 19.500,-€,
z dôvodu, že bol nedostatok finančných prostriedkov v MŠ a ŠKD pri ZŠ
s MŠ v Špačinciach. Poslanci úpravu rozpočtu schválili.
11. Základná škola s materskou školou požiadala obecný úrad o vratku
preplatkov z ročného zúčtovania zo zdravotnej poisťovne za
zamestnávateľa za rok 2016. Keď ZP vrátila preplatky ZŠsMŠ v sume
3958,59 €, tieto škola poslala na účet obce v zmysle zákona. Teraz
požadujú vrátenie tejto sumy na účet školy. Poslanci vratku financií
schválili.
12.Hlavná kontrolórka PhDr. Opáleková predniesla návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce Špačince na 1. polrok 2018, čo poslanci
následne schválili.
13.JUDr. Chrenko predložil vypracovaný návrh VZN o miestnom poplatku za
rozvoj, v znení ktorého by obec mala od roku 2018 vyberať od nových
stavebníkov tento poplatok. OZ požiadalo starostu obce o zverejnenie toho
návrhu VZN najneskôr 15 dní pred najbližším zasadnutím OZ, ktoré sa
uskutoční vo februári.
14.Starosta obce predniesol plán zasadnutí OZ obce Špačince na rok 2018.

Starosta obce oznámil poslancom, že obec sa uchádza o výzvu s názvom
Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelená infraštruktúra (kód výzvy: OPKZP-PO1SC131-2017-29). Poslanci schválili účasť na projekte a zároveň aj
spolufinancovanie vo výške 5% z hodnoty predloženého projektu.
V rôznom:
 P. Jasenec pripomienkoval , že popri ceste smer Malženice od Športovej
ulice po križovatku s cestou Trnava-Malženice je veľký výskyt náletových
drevín a cesta sa tak stáva neprehľadnou. Z tohto dôvodu žiada obec
o zabezpečenie orezu týchto náletových drevín
 P. Ing. Vidlička upozornil na nebezpečný chodník na zatáčke pred obecným
úradom
 PaedDr. Dobrovodská dala návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky
starostu obce PaedDr. Zemka, s čím poslanci súhlasili
 Viacerí občania, ktorí sa zúčastnili zasadnutia OZ vo vyššom počte ako
obvykle mali pripomienky k zámeru firmy Junastav, ktorý bol predložený
na minulom zasadnutí OZ. Žiadajú, aby starosta obce požiadal o stanovisko
Okresnú prokuratúru v Trnave k zneniu textu zmeny ÚP – doplnenie
neprípustných funkcií dotknutého územia, čím by sa vyhlo tomu, že by sa
v tejto lokalite zamedzilo nekontrolovateľného prenajímania postavených
bytov na krátkodobé ubytovanie, najmä pre cudzích štátnych príslušníkov.
Obec možnosti obmedzenia prešetrí.
 Občania mali taktiež pripomienku k slabej komunikácii „občan-poslanec“
a žiadajú, aby poslancom boli pridelené služobné e-mailové adresy, aby sa
tak komunikácia zjednodušila. Poslanci neboli tejto myšlienke až nejaké
výnimky veľmi ústretoví, pretože komunikovať sa dá prostredníctvom
obecné úradu
 Ďalší mali pripomienky k nedokončeným, resp. neskolaudovaným
inžinierskym sieťam na novej IBV – Strečanského ulica. Starosta obce im
vysvetlil situáciu, ktorá je momentálne zo strany obce neovplyvniteľná,
nakoľko inžinierske siete nie sú ešte pre závažné chyby skolaudované
 Firma JUNASTAV predložila návrh na umiestnenie a priestory pre MŠ
v lokalite Pálenica, čo poslanci zobrali na vedomie a s ponúknutým
priestorom na MŠ súhlasia.

Na záver sa starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.

V Špačinciach dňa 13.12.2017

PhDr. Július Zemko
starosta obce
Zapísala: p. Bilková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Nádaský

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

p. Kilianyová

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

V Špačinciach 14.12.2017
PhDr. Július Zemko
starosta obce

