OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 13. 05. 2015

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 5, 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. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
5. Záverečný účet obce za rok 2014
6. Výsledky auditu za rok 2014
7. Úprava rozpočtu k 31.5.2015
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: Martina Poláková, Peter Biskupič
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2015 - splnené
Uznesenie č. 2/2015 - splnené
Uznesenie č. 3/2015 - splnené
Uznesenie č. 4/2015 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

5/2015
6/2015
7/2015
8/2015

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

4. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil poslancom svoje stanovisko
k záverečnému účtu obce (viď príloha č.1), kde im doporučuje schváliť záverečný účet bez
výhrad.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 9/2015
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014.
5. Záverečný účet obce za rok 2014
Ekonomka obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2014. 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 z roku 2014 a rovnako i tvorba a použitie
sociálneho fondu.
Prebytok hospodárenia obce za rok 2014 vo výške 41 388,35 €, 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 2015.
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2014. Aktíva obce
k 31.12.2014 predstavujú 1 354 610,91 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2014. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 86 017,17 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 49 458,18 € čo
predstavuje 24,78 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:
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UZNESENIE č. 10/2015
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
UZNESENIE č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 41 388,35 €,
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 41 388,05 €

6. Výsledky auditu za rok 2014
Ekonómka obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly účtovnej závierky obce
Radimov za rok 2014 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. 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky
za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obec v roku 2014 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:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2015
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014.
7. Úprava rozpočtu k 31.5.2015
Ekonómka obce predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu k 31.5.2015 (viď príloha č.2).
Zároveň vyzvala poslancom, aby sa vyjadrili k použitiu rezervného fondu (RF) vo výške
41 388,35 €.
Navrhla použite RF vo výške 41 388,35 € na kapitálové výdavky a to:
Autobusová zastávka
2 000,00 €
Územný plán obce
2 000,00 €
PHSR
600,00 €
Prípravná a projektová dokumentácia IBV
4 000,00 €
Realizácia nových stavieb IBV
4 000,00 €
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a splátku úveru vo výške

10 000,00 €

ostatné kapitálové výdavky hradené z rezervného fondu obce budú v priebehu roku 2015
priebežne odsúhlasované OZ.
Zároveň OZ ukladá ekonómke obce o zapracovanie použitia RF do úpravy rozpočtu
k 31.05.2015.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 13/2015
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.05.2015 (viď príloha č.2) a použitie RF na kapitálové
výdavky a splátku úveru a to:
Autobusová zastávka
2 000,00 €
Územný plán obce
2 000,00 €
PHSR
600,00 €
Prípravná a projektová dokumentácia IBV
4 000,00 €
Realizácia nových stavieb IBV
4 000,00 €
Splátka úveru
10 000,00 €

8. Rôzne
A./ starosta obce oboznámil poslancov s dvomi prijatými žiadosťami o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce. Žiadosti predložili DHZ Radimov vo výške 300,00 € - súťaž o pohár starostu
obce a SZZ miestna organizácia Radimov 300,00 – deň otvorených sklepú. Poslanci žiadosti
prerokovali a prijali nasledovné uznesenie.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 14/2015
OZ schvaľuje dotáciu pre DHZ Radimov vo výške 300,00 € a SZZ miestna organizácia
Radimov 300,00 €.

B./ starosta obce oboznámil poslancov OZ o prijatej žiadosti p. Romana Valu o kúpu
obecného pozemku v k.ú. Radimov o výmere 300 m2 z parcele č. 1869. Parcela má celkovú
výmeru 1626 m2. Poslanci o návrhu diskutovali a prijali nasledovné uznesenie.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 15/2015
OZ schvaľuje zámer predať obecný pozemok parcela č. 1869 o výmere 300 m2 za cenu 2,00
€/m2.
C./ starosta obce oboznámil poslancov OZ o výzve na predkladanie žiadostí o multifunkčné
ihrisko. Poslanci OZ uložili starostovi obce, aby prezistil či by sa dalo z tejto výzvy realizovať
ihrisko na jestvujúcej betónovej ploche a aký by bol rozpočet.
D./ starosta obce informoval poslancov o ponuke kamerového systému obce. K tomuto
návrhu sa poslanci kladne nevyjadrili, nakoľko sme malá obec zatiaľ kamerový systém
využívať nebudeme.
E./ starosta obce informoval poslancov o pripravovanej PHSR na roky 2015-2020
9. Diskusia
A./ Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom územnom konaní IBV za OcÚ
II. etapa. V priebehu týždňa nám bude odovzdaná kompletná dokumentácia elektro, plyn
a voda.
B./ starosta obce informoval poslancov OZ o predaji nehnuteľnosti na Budkovanoch (Majer
Budkovany) ten nie je majetkom obce, ale nakoľko majiteľ p. Jankovič dlží na DZN 5492,05
€ tak sa starosta obce dosť zaujíma aký bude nový majiteľ. Podľa dostupných informácii by sa
mal novým majiteľom stať p. Hatala, ktorý o dlhu vie a v prípade, že dôjde k zmene
vlastníkov tento dlh bude uhradený.
C./ starosta obce informoval poslancov OZ o jestvujúcej zmluve Bar na štadióne p. Huťťa
Milan, ktorý žiada o zmenu zmluvy a to v časti doba nájmu na dobu 5 rokov.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 16/2015
OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. Huťťovi Milanovi na dobu 5 rokov.
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10. Záver
Druhé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Martina Poláková:

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

Peter Biskupič:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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