OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 03. 2013

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. .
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Pre jednanie žiadosti o vyradenie ZŠ zo siete škôl
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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: Iglárová Marta, Vrbová Michaela
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2013 - splnené
č. 2/2013 - splnené
č. 3/2013 - splnené
č. 4/2013 - splnené
č. 5/2013 - splnené
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4. Pre jednanie žiadosti o vyradenie ZŠ zo siete škôl
Starosta obce znovu oboznámil poslancom OZ o situácii v ZŠ, o jej financovaní, predložil
poslancom OZ prehľad vývoja o počte žiakov v jednotlivých školských rokoch (viď príloha
č.1). Skutočný stav v ZŠ bol už prejednávaná na predchádzajúcich OZ. Na návrh poslankyne
Iglárovej z minulého zastupiteľstva bolo zvolané toto OZ za prítomnosti väčšiny poslancov a
verejnosti, ktorá sa však zúčastnila vo veľmi malom počte (viď. príloha č.2). Z poslancov
bolo pri tomto bode prítomných len 5 poslanec Ing. Pavlík prišiel v čase 18.35 hod, p. Kubisa
ospravedlnený zo zdravotných dôvodov.
Starosta znovu 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.
HLASOVANIE:

Za:
Proti:

5 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Biskupič P.,
Vrbová M.,
0 poslanci:

UZNESENIE č. 6/2013
OZ schvaľuje vyradenie Základnej školy s materskou školou Radimov zo siete škôl
k 30.06.2013 a zároveň schvaľuje zaradenie Materskej školy Radimov do siete škôl.
5. Rôzne
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Radimove
(viď. príloha č. 3) o výmenu okien na hasičskej zbrojnici. Poslanci OZ poverili starostu obce
zistiť či nebol vyhlásený projekt do ktorého by sme sa mohli zapojiť, respektíve predložiť
cenové ponuky na výmenu okien na najbližšie OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že plynofikácia WC a chodby v KD je už hotová.
8. Diskusia
k bodu 4 – verejnosť p. Foriška sa dotazoval či predsa by sa s tým ešte nedalo niečo robiť, či
by jedna p. učiteľka nemohla učiť všetky štyri ročníky.
Starosta obce na túto tému reagoval nasledovne: jedna pani učiteľka nemôže učiť všetky štyri
ročníky. Legislatívne máme ZŠ s MŠ zle zaradenú v sieti škôl nakoľko je bez právnej
subjektivity. Ak je ZŠ s MŠ spojená do jedného celku musí byť vedená ako škola s právnou
subjektivitou, čo v našom prípade by znamenalo že škola by nebola schopná po finančnej
stránke samostatne fungovať.
k bodu 4 – verejnosť p. Mgr. Chocholáčková sa dotazovala či by sa pre deti v obci nemohlo
vybudovať detské ihrisko nakoľko deti sa nemajú kde hrať a behajú po uliciach.
Starosta obce aj poslanci na toto reagovali s tým, že s týmto sme sa už zaoberali na minulom
OZ a daná vec sa bude riešiť.
Poslankyňa p. Vrbová upozornila, že za KD prejazd ku kuchyni cez jestvujúci odtokový kanál
je nefunkčný treba riešiť jeho prekrytie. Nakoľko je prekrytí len drevenými doskami, ktoré sú
prehnité a prejazd cez ne je nemožný.
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9. Záver
Druhé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť. OZ ukončené v čase
18.45 hod

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Iglárová Marta:

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

Vrbová Michaela:

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