OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 21. 05. 2014

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. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Záverečný účet obce
6. Výsledky auditu
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
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 10/2013 - pokračuje
Uznesenie č. 01/2014 - splnené
Uznesenie č. 02/2014 - splnené
Uznesenie č. 03/2014 - splnené
Uznesenie č. 04/2014 - splnené
Uznesenie č. 05/2014 - splnené
Uznesenie č. 06/2014 - splnené
4. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce
Hl. kontrolór obce predložil poslancom kladné stanovisko k záverečnému účtu obce. Poslanci
k stanovisko nemali žiadne pripomienky.(viď. príloha č.1)

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 7/2014
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce
5. Schválenie záverečného účtu obce
Ekonomka obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2013 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 2013 a rovnako i tvorba a použitie
sociálneho fondu.
Prebytok hospodárenia obce za rok 2013 vo výške 69 080,03 €, 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 2014.
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2013. Aktíva obce
k 31.12.2013 predstavujú 1 341 698,71 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2013. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 88 934,97 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 57 170,4 € čo
predstavuje 27,97 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky.
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HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 8/2014
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia vo výške 69 080,03€,
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 69 080,03 €
Ekonómka obce navrhla poslancom, aby sa vyjadrili k použitiu rezervného fondu vo výške
69 080,03 €. Navrhla použite RF vo výške 69 080,03 € na kapitálové výdavky a splátku
úveru. Poslanci OZ na základe uvedeného prijali nasledovné uznesenie:.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 9/2014
OZ schvaľuje použitie RF vo výške 69 080 ,03 € na kapitálové výdavky a splátku úveru.

Nakoľko poslanci OZ schváli použite RF ekonómka obce navrhla úpravu rozpočtu vo
finančných operáciách v príjmovej časti na položke 454001 kód zdroja 46 na sumu 69 080,03
€ vo výdavkovej časti na položke 821005 kód zdroja 46 na sumu 7 720,- €. Celkom finančné
operácie výdaj 11 320,00. € Poslanci k návrhu rozpočtu nemali pripomienky a prijali
nasledovné uznesenie:

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 10/2014
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu vo finančných operáciách na strane príjmov na 69 080,03 €
a na strane výdavkov 11 320,00 €
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6. Výsledky auditu
Ekonómka obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly účtovnej závierky obce
Radimov za rok 2013 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. 2013 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky
za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obec v roku 2013 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: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 11/2014
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013.
7. Rôzne
A./ Hl. kontrolór obce Radimov predložil poslancom OZ plán práce na 1. polrok 2014.
HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2014
OZ berie na vedomie plán práce hl. kontrolóra na 1.polrok 2014.
B./ Starosta obce vyzval poslancov, aby navrhli cenu za 1 m2 pozemku, (ostatné plochy) za
ktorú by obec Radimov mohla takéto pozemky v prípade záujmu občanov v k.ú. Radimov
predávať. Po diskusiu poslancov prijali nasledovné uznesenie:

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,
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Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 13/2014
OZ schvaľuje odpredaj pozemkov (ostatné plochy) vo výške 2,00 € /m2
C./ Starosta obce oboznámil poslancov OZ o prijatej žiadosti p. Mikiča Martina odkúpenie
pozemkov v k.ú. Radimov parc. č. 142....536 m2; parc. Č. 146/1......587 m2; parc.č.
145.......21 m2. Hl. kontrolór upozornil poslancov na skutočnosť, že rozhodujú o majetku
obce a je nutné postupovať v zmysle Smernice Zásad hospodárenia s majetkom obce zo dňa
30.04.2012. Na základe uvedeného poslanci nemajú námietky na odpredaj pozemku p.
Mikičovi a navrhujú starostovi obce postupovať v predaji zmysle platnej smernice.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 14/2014
OZ schvaľuje odpredaj pozemkov v zmysle platnej smernice.
D./ Starosta obce informoval poslancov, že mu neboli doručene cenové ponuky ošatenia
DHZ. Preto poveril poslanca Sprušanského, aby zabezpečil čo v najkratšom možnom termíne
cenové ponuky pracovných rovnošiat pre DHZ Radimov.
E./ Poslanec Michálik informoval poslancov OZ a starostu obce o výsledku prešetrenia
sťažnosti p. Marcela Ondráša. Predložil zápisnicu a fotodokumentáciu o zistení. Táto je
k nahliadnutie na OcÚ Radimov v zložke verejného poriadku. Poslanci o sťažnosti diskutovali
a navrhli starostovi obci, aby starosta rozhodnutím uložil termín do 31.08.2014 odstrániť
nepotrebný materiál, drevo a iné p. Hrušeckému Ferdinandovi.
F./ Starosta obce informoval poslancov OZ o obdržanej ponuke fy. Innovia, s.r.o. Trnava na
výstavbu nájomných bytov.
Poslanci zaujali stanovisko, že by bolo vhodné rozoslať anketné listky o záujme občanov
o nájomné byty a na základe tohto prieskumu sa rozhodne ako sa bude ďalej postupovať.
G./ Starosta obce informoval poslancov, že znovu vyšla výzva z Environmentálneho fondu na
predkladanie žiadosti o dotáciu pre rok 2014 za účelom zvýšenia energetickej účinnosti
verejných budov v rátane zateplenia. Predložil poslancom dve obdržané ponuky na
vypracovanie projektu a to. Fy. PROUNION, a. s. Nitra a p. Ing. Michal Šišolák Svätý Jur.
Obec Radimov by sa uchádzala o zateplenie KD z tohto projektu. Poslanci poverili starosta
obce o zabezpečenie vypracovania žiadosti a jej podanie na príslušný úrad z predložených
ponúk tú najvhodnejšiu.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
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Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,
Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 15/2014
OZ schvaľuje vypracovanie a podanie žiadosti z Environmentálneho fondu na zateplenie KD
.
H./ Starosta obce informoval poslancov, že na 6 bD sú nevyhovujúce balkónové okná v 6-tích
bytoch. Oslovení boli pracovníci zaoberajúci sa montážou plastových okien a tí konštatovali,
že je potrebné balkónové okná vymeniť za nové. Poslanci po diskusii navrhli starostovi obce,
aby predložil tri cenové ponuky stavebnej komisii a tá vyberie najvhodnejšiu na výmenu
balkónových okien na 6 bD. Náklady na úhradu budú použité z fondu opráv.

HLASOVANIE:

Za:

6 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 16/2014
OZ schvaľuje výmenu balkónových okien na 6 bD z fondu opráv.

8. Diskusia
==========

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Poláková Martina:

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

Tokoš Ivan:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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