OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 04. 05. 2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

2. 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. Neskorý príchod poslankyne Polákovej v čase 18.30 hod účasť na
hlasovaní od bodu 7. V čase 18.30 hod prítomných poslancov 7.

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
5. Schválenie záverečného účtu obce a
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
6. VZN č.1/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Radimov
7. Žiadosti o dotáciu na činnosť spoločenských organizácií v obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Monika Štefková, Peter Biskupič
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2016 - splnené
Uznesenie č. 2/2016 - splnené

4. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Ekonómka obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly účtovnej závierky obce
Radimov za rok 2015 z pohľadu nezávislého audítora. Podľa prevedeného auditu účtovnej
závierky obce Radimov hlavný audítor vyjadril toto stanovisko:
Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Radimov k 31. 12. 2015 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky
za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obec v roku 2015 dodržala pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa
ustanovenia § 17, odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n p. Obec nie je povinná zaviesť
ozdravný režim v zmysle ustanovenia § 19 odst. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Neboli
zistení žiadne významné nedostatky a porušenia ustanovenia § 16 odst. 3 zákona č. 583/2004
Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z .n .p.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 3/2016
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015.

5. A./ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015
B./ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015
A./ Ekonómka obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2015. Záverečný
účet obce je dokument, ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. 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 za rok 2015 a rovnako i tvorba
a použitie sociálneho fondu.
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Prebytok hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 59 452,76 €, 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 bol
navrhnutý poslancom OZ použiť na tvorbu rezervného fondu obce na rok 2016.
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2015. Aktíva obce
k 31.12.2015 predstavujú 1 303 124,28 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2015. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 82 966,09 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 37 146,02 € čo
predstavuje 18,45 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky.
HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 4/2016
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

UZNESENIE č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 59 452,765 €,
zisteného 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 na: tvorbu rezervného fondu vo výške 59 452,76 €
B./ Ekonómka obce p. Biskupičová predložila poslancom stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce (viď príloha č.1), kde im odporúča schváliť záverečný účet bez
výhrad.
HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 6/2016
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015.
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6. VZN č. 1/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Radimov
Starosta obce predložil poslancom VZN č. 1/2016 o prenájme nájomných bytov v obci
Radimov poslanci k VZN nemali žiadne pripomienky. (viď. Internetová stránka obce)
HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 7/2016
OZ schvaľuje VZN č. 1/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Radimov.

7. Žiadosti o dotáciu na činnosť spoločenských organizácií v obci
Starosta obce predložil poslancom došlé žiadosti o dotáciu na činnosť spoločenských
organizácií a to:.
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – ochutnávka ovocných destilátov žiadosť o
400,00 €
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – Vinna cesta žiadosť o 300,00 €
Poľovné združenie Radimov – Deň detí zahájenie prázdnin žiadosť o 300,00 €
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – na činnosť TJ žiadosť o 3 500,00 €
Predložené žiadosti spĺňajú všetky náležitosti VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce, boli predložené v stanovenom termíne do 31.03.2016. Poslanci k predmetným
žiadostiam nemali žiadne pripomienky a schválili ich.
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J., Poláková M.

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 8/2016
OZ schvaľuje dotácie na činnosť spoločenských organizácii v obci Radimov
Základná organizácia Záhradkárov -. Ochutnávka ovocných destilátov 400,00 €
Základná organizácia Záhradkárov – Vinna cesta Radimov 300,00 €
Poľovnícke združenie Radimov – Deň detí zahájenie prázdnin 300,00 €
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – činnosť TJ 3 500,00 €

8. Rôzne
A./ Starosta obce sa opätovne vrátil k téme odpadov v obci, teraz konkrétne k biologicky
rozložiteľnému odpadu zo záhrad a parkov. Predložil im návrh informačného listu pre
občanov. Poslanci o liste diskutovali a zhodli sa, že do 09.05.2016 s pripomienkujú
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predložený list, ktorý sa na základe došlých pripomienok od poslancov upraví do finálnej
podoby.

B./ Starosta obce informoval poslancov OZ o spracovávaní podkladov IBV II. etapa elektriky,
plynu a cesty k stavebnému povoleniu.

C./ Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť nájomníkov 6 bD o výmenu vchodových
dverí, ktoré sú znefunkčnené. Zároveň im predstavil dve ponuky v hliníkovej a plastovej
verzii. Poslanci o žiadosti diskutovali a uzniesli sa na výmene dverí v hliníkovej verzii
hradenej z fondu opráv. V prípade ak na fonde opráv nebude dostatok finančných
prostriedkov súhlasia s doplatením z rozpočtu obce.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J., Poláková M.

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 9/2016
OZ schvaľuje výmenu vchodových dverí nájomníkom 6 bD v hliníkovej ponuke s úhradou
z fondu opráv a z rozpočtu obce.

D./ starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosť telovýchovnej jednoty Družstevník
Radimov o mreže na kabíny TJ zo strany od ihriska. Nakoľko v minulom roku boli na
kabínach menené okná na ktorých mreže boli je potrebné na nové okná mreže dorobiť
z dôvodu bezpečnosti. Poslanci o žiadosti diskutovali.
Pri tejto diskusii starosta obce navrhol poslancom OZ, že by bolo vhodné vymeniť
zostávajúce 2 ks dverí na WC.
Zároveň predložil žiadosť a cenovú ponuku nájomníka Baru na štadióne fy. EL NIŇO na
nové schody zo strany od Baru v cene 1 200,00 € bez DPH. Schody by boli zhotovené po
celej dĺžke od cesty až po vchod na ihrisko k WC. Ďalšiu žiadosť od fy. EL NIŇO na
zhotovenie detského pieskoviska a nového dreveného oplotenia v cene 450,00 € bez DPH.
Poslanci o žiadostiach diskutovali taktiež upozornili na tečúcu dažďovú vodu z ríny pergole
Baru, ktorá nie je zvedená do priekopy poprípade na cestu. Poslanci OZ sa uzniesli , že nové
schody a oplotenie ktoré sú v zlom stave sú nevyhnutné a pri tejto rekonštrukcii schodov
sa zároveň dorieši aj dažďová voda, aby nepodmieľala svah u kabín TJ. Pieskovisko, ktoré
chce nájomca zhotoviť musí byť uzatvárateľné respektíve prekryté, aby sa tam nedostali psi
a mačky. Z dôvodu bezpečnosti obecného majetku zhotoviť mreže na okná zo stany od
ihriska.
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HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J., Poláková M.

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č.10/2016
OZ schvaľuje zhotovenie mreží na okná od ihriska.
OZ schvaľuje výmenu 2 ks dverí na WC
OZ schvaľuje zhotovenie nových schodov zo strany od Baru
OZ schvaľuje zhotovenie pieskoviska prekrytého a nového opletenia pred kabínami TJ.

E./ starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť manželov Biskupičových o vysporiadanie
vlastníckych práv k pozemku parcela č. 135/23 o výmere 25 m2, ktorú žiadajú odkúpiť od
obce Radimov z parcele č. 135/1 podľa GP č. 170/2016.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J., Poláková M.

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č.11/2016
OZ schvaľuje odpredaj pozemku o výmere 25 m 2 z parcele č. 135/1 v k.ú. Radimov
manželom Biskupičovým v cene 2,00 €/m2, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §
9a, bod.8 písmeno b.

F./ poslanci OZ uložili starostovi obce, aby vyvolal jednanie s majiteľom budovy
pohostinstva a obchodu a riešil s ním vzhľad predmetnej budovy.

9. Diskusia
------------
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10. Záver
Druhé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Monika Štefková:

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

Peter Biskupič:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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