OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 15. 02. 2013
Prítomní:

viď prezenčná listina

1. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing.
Ján Provazník. Prítomným poslancom predložil program zasadania a požiadal ich
o pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu.
Z celkového počtu 7 poslancov boli prítomní 4, teda obecné zastupiteľstvo bolo v zmysle
§ 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznášania schopné. .
Program:
1. Zahájenie
2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie záverečného účtu obce
A./ stanovisko hl. kontrolóra z ZÚ obce
B./ stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
6. Prejednanie žiadosti o vyradenie ZŠ zo siete škôl
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing. Ján Provazník, ktorý na OZ
privítal prítomných poslancov.
2. Určenie overovateľov a overovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Tokoš Ivan, Sprušanský Ján
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 39/2012 - splnené
č. 40/2012 - splnené
č. 41/2012 - splnené
č. 42/2012 - splnené
č. 43/2012 - splnené
č. 44/2012 - splnené
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č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

45/2012
46/2012
47/2012
48/2012
49/2012
50/2012
51/2012
52/2012
53/2012
54/2012
55/2012
56/2012

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

4. Schválenie záverečného účtu obce
Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet obce
je dokument ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. (viď. príloha č.1) Vychádza z plnenia
rozpočtu obce podľa jednotlivých kapitol. Podrobne je zhodnotené plnenie príjmov a
výdavkov bežných i kapitálových podľa jednotlivých položiek. V záverečnom účte je
zhodnotená tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu z roku 2011 a rovnako i tvorba
a použitie sociálneho fondu.
Prebytok hospodárenia obce za rok 2012 vo výške 4 029,56 €, zistený podľa ustanovenia §10
odst. 3 písm. A/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola navrhnutý
poslancom OZ použiť na tvorbu rezervného fondu obce na rok 2013.
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2012. Majetok obce
v porovnaní s rokom 2011 a nárast v roku 2012 rovnako treba hodnotiť ako pozitívny.
Aktíva obce k 31.12.2012 predstavujú 1 457 590,06,00 € nárast oproti roku 2011 je
98 580,06 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2012. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 91 739,56 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 85 247,83 € čo
predstavuje 41,71 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce bola pripomienka ohľadom výšky
krátkodobých pohľadávok 100 5148,14 €. Výšku pohľadávok vysvetlila účtovníčka obce p.
Biskupičová – vystavená fa. na odpredaj majetku obce vodovodná infraštruktúra 88 858,00 €,
nedaňové príjmy (nájomné 6bD, poplatky za TKO, pripojenie vody ) 5368,27 €, daňové
pohľadávky (nedoplatky na DZN) 6 291,87€.
A./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Kontrolór obce Ing. Gronský predložil poslancom OZ kladné stanovisko k záverečnému účtu
obce kde doporučuje schválenie bez výhrad. (viď. príloha č. 2)
B./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu
Kontrolór obce Ing. Gronský predložil poslancom OZ stanovisko k plneniu rozpočtu obce za
rok2012 v ktorom konštatuje, že v hospodárení obce nenastali skutočnosti, ktoré možno
považovať za porušenie rozpočtových pravidiel a zásad rozpočtového hospodárenia. Preto
navrhuje poslancom OZ schváliť plnenie a čerpanie rozpočtu bez výhrad. (viď. príloha č.3)
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HLASOVANIE:

Za:

4 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Biskupič P.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 1/2013
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- vysporiadať schodok vo výške 7 377,47 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z finančných
operácií v sume 7 377,47 €.
- zostatok finančných operácií v sume 11 407,03 € použiť na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 377,47 €
- zostatok finančných operácií v sume 4 029,56 € použiť na tvorbu rezervného fondu
obce.
UZNESENIE č. 2/2013
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Radimov.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce
Radimov.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce
So správou o činnosti hlavného kontrolóra obce oboznámil OZ Ing. Ivan Gronský. Vo svojej
správe rozobral jednotlivé kontroly, ktoré v priebehu roka 2012 boli v obci vykonané. (viď.
príloha č.4)
HLASOVANIE:

Za:

4 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Biskupič P.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 3/2013
OcZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2012 bez pripomienok.
6. Prejednanie žiadosti o vyradenie ZŠ zo siete škôl
Starosta obce znovu oboznámil poslancom OZ o situácii v ZŠ, o jej financovaní, o počte šesť
žiakov základnej školy. Skutočný stav v ZŠ bol už prejednávaná na predchádzajúcich OZ
s tým, že sa pripravia všetky podklady k vyradeniu ZŠ Radimov zo siete škôl.
Starosta informoval poslancov, ako sa v danej záležitosti bude pokračovať, že termín
predloženia žiadosti na vyradenie zo siete škôl je 31. marec 2013. Vzhľadom na zriaďovaciu
listinu ZŠ spolu s MŠ bude nutné k 30.06.2013 vyradiť zo siete škôl ZŠ tak i MŠ a následne
zaradiť naspäť len MŠ čo je podmienené vypracovaním žiadosti o zaradenie MŠ do siete škôl
v termíne do 01.07.2013. Do diskusie sa zapojila poslankyňa p. Iglárová, ktorá navrhla, že
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nakoľko sú prítomní len štyria poslanci znovu zvolať OZ, kde bude zabezpečená účasť
všetkých poslancov a účasť občanov, aby bola daná možnosť vyjadrenia sa všetkých
prítomných.
HLASOVANIE:

Za:

4 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Biskupič P.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 4/2013
OZ schvaľuje zvolanie nového OZ do 15.03.2013 s možnosťou vyjadrenia sa všetkých
prítomných poslancov, občanov na OZ k vyradenie ZŠ zo siete škôl.
7. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na splatenie komunálneho úveru vo výške
26 183,56 €, čo predstavovalo čerpanie neoprávnených výdavkov pri rekonštrukcii DS,
z finančných prostriedkov získaných od BVS z odpredaja vodovodnej infraštruktúry.
HLASOVANIE:

Za:

4 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Biskupič P.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 5/2013
OZ schvaľuje splatenie komunálneho úveru vo výške 26 183,56 € z prostriedkov získaných
odpredajom vodovodnej infraštruktúry.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že priestory pod kabínami TJ nazývané ako Bar sú
od 17.01.2013 znovu v prenájme. Nájomník p. Výleta Martin Skalica.
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s cenovou ponukovou, ktorú obec dala vypracovať fy.
Kovagas Štefanov na splynofikovanie WC a chodby v KD.
8. Diskusia
V diskusii poslanci sa kladne postavili k predloženému návrhu na s plynofikovanie WC
a chodby v KD nakoľko situácia v zimných mesiacov v týchto priestoroch je kritická. Navrhli
starostovi aby oslovil ešte aspoň dve firmy na predloženie cenových ponúk do nasledujúceho
OZ.
9. Záver
Prvé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť
Ing. Ján Provazník
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ivan Tokoš:

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

Ján Sprušanský:

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