OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 17. 02. 2016

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 6, 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. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2015
5. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2015
6. Prejednanie pripravovaných dotačných projektov pre rok 2016Dodatok č.1 k VZN
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 zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ivan Tokoš, Martina Poláková
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 23/2015 - splnené
Uznesenie č. 24/2015 - splnené
Uznesenie č. 25/2015 - splnené
Uznesenie č. 26/2015 - splnené
Uznesenie č. 27/2015 - splnené
Uznesenie č. 28/2015 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

29/2015
30/2015
31/2015
32/2015
33/2015
34/2015
35/2015
36/2015

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

4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2015
Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 poslanci mali zaslanú na
preštudovanie. Zo strany obecného zastupiteľstva nebolo žiadnych pripomienok a obecné
zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie.

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce Radimov za rok
2015 mali poslanci zaslané spolu s pozvánkou na zasadnutie a bolo zverejnené vo vývesnej
tabuli obce pri ŠJ. Kedˇže nebolo k nemu žiadnych pripomienok, berie obecné zastupiteľstvo
stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.

6. Prejednanie pripravovaných dotačných projektov pre rok 2016
Starosta obce oboznámil poslancov OZ z nasledovnými pripravovanými projektami:

A./ Enviromentálny fond – dokončenie rekonštrukcie KD rozpočet 77 359,- € cudzie zdroje
vo výške 73 991,- € vlastné zdroje spoluúčasť 5% 3868,- €.

B./ Partnerstvo pre Horné Záhorie – podaný projekt na dokončenie chodníkov v obci od č.p.
191 po č.p. 203, od č.p. 99 po č.p. 101 a lávka cez potok v Zámostí. Projekt vo výške
100 000,- € spoluúčasť obce 10% t.j. 10 000,- €.
OZ ukladá starostovi obce vysporiadanie pozemkov na ktorom sa bude realizovať výstavba
chodníkov. Starosta informoval poslancov o spracovávanom prejekte chodníkov p. Ing.
Jahelkom. OZ sa taktiež uznieslo na sume za m 2 výkupu pozemkov pod chodník v cene 1,00
/ m2.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Poláková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Žilínková M.

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 1/2016
OZ schvaľuje výkupnú cenu pozemkov pod chodník od č.p. 191 po č.p. 203 a od č.p.99 po
č.p. 101 v cene 1,00 €/m2
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C./ PPA projekty – rozvoj vidieka podaný projekt v objeme 207 148,- € termím predloženia
projektu 9.3.2016 na rozšírenie vodovodnej siete IBV II etapa v dĺžke 600 m. Odborné
spracovanie žiadosti fy. Open Door v sume 990,- € bez DPH, pri úspešnosti projektu odmena
vo výške 5 % z vysúťaženej sumy.

D./ Ministerstvo životného prostredia – termín podania žiadosti do 15.05.2016 tu by sme
znovu podali žiadosť o Rekonštrukciu KD nakoľko z enviromentálneho fondu je to dosť
neisté z tohto fondu sme tento projekt už podávali v predminulom roku a finančné prostriedky
neboli z fondu uvoľnené.

E./ Ministerstvo financií SR z hazardných hier a lotérií – z tejto dotácie nám v minulosti vyšla
rekonštrukcia obecného úradu v tomto roku by sme chceli požiadať o dotáciu na zateplenie,
fasádu a strechu budovy školskej jedálne.

F./ Trnavsky samosprávny kraj VÚC – dotácia pre záhradkárov na ochutnávku ovocných
destilátov využitie na propagačné účely katalógy, poháriky a iné.

G./ starosta obce informoval poslancov OZ o spracovávanom projekte cesty IBV II etapa Ing.
Jahelkom.

H./ starosta obce informoval poslancov OZ, že by bolo vhodné urobiť rigol cez cestu
k trafostanici. Poslanci poverili starostu obce o zabezpečení cenových ponúk
k nadchádzajúcemu OZ.

CH./ starosta obce informoval poslancov OZ o zrekonštruovanom hasičskom čerpadle v sume
4881,36 €

7. Rôzne
Na základe usmernenia Okresného úradu Trnava odbor školstva obec, ktorá nemá základnú
školu (v obci Radimov škola vyradená zo siete škôl k 31.8.2014) musí zrušiť dohodu
s Mestom Skalica, ktorá nám odborne zabezpečovala úlohy a činnosti v oblasti školstva,
mládeže a telesnej kultúry v Spoločnom školskom úrade Skalica.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Poláková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Žilínková M.

Proti:

0 poslanci:
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UZNESENIE č. 2/2016
OZ v Radimove na základe usmernenia Okresného úradu Trnava odbor školstva ruší dohodu
o zabezpečovaní úloh a činností v oblasti školstva spoločným školským úradom Skalica

8. Diskusia
---------

9. Záver
Prvé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ivan Tokoš:

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

Martina Poláková:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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