OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 15. 05. 2013

Prítomní:

viď prezenčná listina

3. 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 7, 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. VZN č.1/2013 o trhových miestach na území obce
5. Pre jednanie výsledku auditu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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: Sprušanský Ján, Kubisa Ján
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 6/2013 - splnené
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4. VZN č. 1/2013 o trhových miestach na území obce Radimov
Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením predmetného VZN. Pripomienky so strany
poslancom neboli žiadne.

HLASOVANIE:

Za:
Proti:

6 poslanci: Sprušanský J., Tokoš I., Iglárová M., Pavlík J.,
Vrbová M., Kubisa J.
0 poslanci:

Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov, poslanec Biskupič príchod v čase 18.20 hod

UZNESENIE č. 7/2013
OZ schvaľuje VZN č. 1/2013 o trhových miestach na území obce Radimov.

5. Pre jednanie výsledkov auditu
Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly účtovnej závierky obce Radimov
za rok 2012 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. 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky
za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obec v roku 2012 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: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti:

0 poslanci:

Hlasovania sa zúčastnilo 6 poslancov, poslanec Biskupič príchod v čase 18.20 hod.

UZNESENIE č. 8/2013
OZ schvaľuje správu nezávislého audítora pri overení účtovnej závierky obce Radimov za
rok 2012.
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6. Rôzne
A./ Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť manželov Stróžových o odkúpenie
obecných pozemkov, za účelom vysporiadanie vlastníckych práv. (viď GP č. 14/2013 príloha
č.1).
Pozemky vo výmere 135 m2 parcela č. 255/7...104m2, parcela č.255/8.....7m2 a parcela č.
260/4....24m2

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 9/2013
OZ schvaľuje odpredaj obecných pozemkov vo výmere 135 m2 za cenu 1,-€/m2.

B./ Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Mgr. Petra Gulíška, s ktorým starosta jedná
o odkúpení jeho pozemkov parcela č. 17 – záhrady vo výmere 500 m2 a parcela č. 19 záhrady vo výmere 399 m2, ktoré sa nachádzajú na mieste plánovanej IBV. Návrh Mgr.
Gulíška je vymeniť výmeru 899 m2 za stavebný pozemok č.1 z plánovanej štúdie IBV vo
výmere 833,23 m2. Susedné pozemky v plánovanej IBV boli vykupované vo výške 5,00 €
m2. U parcele č.21 kde vlastníkom je nebohá Angela Bajanová, zomrela v roku 1973 je treba
zabezpečiť prevod novoobjaveného majetku na Slovenský pozemkový fond.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 10/2013
OZ schvaľuje odpredaj - výmenu pozemkov vo výmere 899 m2 za stavebný pozemok č.1
v plánovanej IBV. OZ súčasne poveruje starostu obce o zabezpečení vyhotovenia zmluvy
o budúcej zmluve na pozemok č.1 plánovanej IBV. OZ poveruje starostu obce k jednaniu so
Slovenským pozemkovým fondom na prevod parcele č. 21 a odkúpenie pre obec v rámci
plánovanej IBV.
C./ Starosta obce informoval poslancov OZ, že z dôvodu rušenia Základnej školy
k 30.06.2013 je potrebné zrušiť školskú knižnicu, ktorá je funkčná len pri existujúcej
Základnej škole. Knihy zo zrušenej školskej knižnice budú presunuté do kabinetu materskej
školy. Túto skutočnosť je obec povinná do 60 dní nahlásiť Ministerstvu kultúry SR
a Metodickému centru slovenskej pedagogickej knižnice.
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HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

UZNESENIE č. 11/2013
OZ schvaľuje zrušenie školskej knižnice z dôvodu zrušenia Základnej školy k 30.06.2013.

D./ Ekonómka obce Radimov p. Biskupičová Kristína predložila prítomným poslancom
v zmysle zákona 253/1994 návrh platu starostu obce pre rok 2013.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Radimove na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov schvaľuje zvýšenie platu starostu obce o 7,4 % na sumu 1 427,00 €,
slovom jedentisícštyristodvadsaťsedem eur.

7. Diskusia
V diskusii poslanci OZ hovorili:
- o záplavách, ktoré postihli našu i susedné obce. V tejto diskusii poslanci riešili cestný kanál
pri dome č.p.102, ktorý je zanesený a pretekajúca voda pri väčšej búrke tečie po ceste do
uličky pri dome č.p. 94. Poslanci sa dohodli, že z dôvodu toho, že priekopa je popri štátnej
ceste, musí sa privolať k riešeniu situácie zastúpenie pracovníkov cestnej správy. Tento istý
problém je pri dome č.p. 53. Cesta nazývaná pustota, v ktorej nie je kanál počas dažďov tečie
väčšie množstvo vody, ktoré preteká cez hlavnú cestu k domu č.p. 161. Z tohto dôvodu sa
vybuduje prepadový rygol cez cestu v pustote u domu č.p. 54

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 13/2013
OZ schvaľuje - poveruje starostu obce o zabezpečenie jednania so zástupcami cestnej
správy a členov stavebnej komisie stretnutie na mieste za účelom riešenia danej situácie

4

- oprava výtlkov na obecných cestách. Starosta informoval poslancov, že obec dostala
finančné prostriedky od Ministerstva dopravy na opravu výtlkov a zároveň ich oboznámil
s predbežnou ponukou opravy.
- oprava zábradlia pri DS zodpovedný poslanec Tokoš I.
- návrh na zakúpenie 3 ks lavičiek k DS
- zaviesť jamu pri kostole, ktorá je vo svahu
- na podnet p. Kĺča, ktorý v prevažnej miere podľa potreby zabezpečuje chod kuchyne pri KD
o možnosti rozšírenia kuchyne potrebným inventárom.
- poslanec Sprušanský priniesol predbežné návrhy na výmenu plastových okien na budove
požiarnej zbrojnice. Poslanec Ing. Pavlík navrhol, že zabezpečí ešte jednu cenovú ponuku.
Následne bude zvolaná stavebná komisia, ktorá z predložených ponúk vyberie tú
najvhodnejšiu ponuku ako zákazku s nízkou hodnotou.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 14/2013
OZ berie na vedomie postup zabezpečenia cenových ponúk výmeny okien na hasičskej
zbrojnici
- dopis p. Jozefa Knotka ohľadne prefinancovania nákladov na opravu vodovodnej prípojky
z r.2008. Počas existencie hospodárskej časti Štátnych majetkov (ŠM) o rozvod vodovodnej
siete vrátane zásobovania občanov časti Budkovany sa starali ŠM. Po zrušení ŠM rozvody
vody boli ponechané, ale bolo nutné previesť opravu. Čiastočná oprava bola prevedená, ale
popritom, jednotlivé rodinné domy si zabezpečili zásobovanie vodou z vlastných zdrojov.
Starosta obce oboznámil poslancov, že požadované náklady na opravu nie je možné
financovať z rozpočtu obce, lebo sa nejedná o obecné rozvody vody a ďalej z dôvodu toho, že
rozvody vody nie sú využívané pre potreby občanov časti Budkovany. Pokiaľ sa týka
odpredaja pozemkov rovnako z roku 2008, uvedené .záležitosti boli doriešené dodatočnou
KPZ zo dňa 03.10.2010.
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Iglárová M., Vrbová M., Pavlík J., Biskupič P.,
Sprušanský J., Tokoš I., Kubisa J.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 15/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce vo veci žiadosti p. Jozefa Knotka.

5

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Sprušanský Ján:

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

Kubisa Ján:

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