OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 29. 09. 2015

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. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok
5. Úprava rozpočtu k 30.09.2015
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 zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Renata Dermeková, Ivan Tokoš
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 9/2015 - splnené
Uznesenie č. 10/2015 - splnené
Uznesenie č. 11/2015 - splnené
Uznesenie č. 12/2015 - splnené
Uznesenie č. 13/2015 - splnené
Uznesenie č. 14/2015 - splnené
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Uznesenie č. 15/2015 - splnené
Uznesenie č. 16/2015 - splnené

4. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2015
Starosta obce predložil poslancom OZ plán práce na II. polrok 2015. (viď. príloha č.1)
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 17/2015
OZ berie na vedomie plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2015(viď. príloha č.1)

5. Úprava rozpočtu k 30.9.2015
Starosta obce predložil poslancom OZ úpravu rozpočtu k 30.9.2015 (viď príloha č.2).
Zároveň ich informoval o celkovom stave rozpočtu k 30.09.2015 čerpanie bežných výdavkov
je v časovom pomere k bežným príjmom neprekročený vykazujeme šetrenie 48 834,17 €.

Úprava bežné príjmy o 21 290 €
bežné výdavky o 25 340 €
kapitálové príjmy o 15 000 €
kapitálové výdavky o 69 600 €

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 18/2015
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.09.2015 (vid. príloha č.2)
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6. Rôzne
A./ starosta obce oboznámil poslancov s listom p Ferenčíkovej Renaty ohľadne predanej
nehnuteľnosti a pozemku pánovi Mikičovi Martinovi, ktorý bola riadne ukončený kúpnou
zmluvou na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
B./ starosta obce informoval poslancov o výsledku verejnej obchodnej súťaže odpredaj
obecného pozemku v k.ú. Radimov parcela č. 1869 výmera 300 m2. Na obec bola doručená
len jedna ponuka a to p. Romana Vallu, ktorý o pozemok mal záujem. Na základe uvedených
skutočností poslanci prijali nasledovné uznesenie.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 19/2015
OZ schvaľuje odpredaj pozemku o výmere 300 m2, parcela č. 1869 p. Romanovi Valovi za
cenu 2 €/m2.

C./ starosta obce oboznámil poslancov OZ o prijatej žiadosti p. Potreskej Ľudmile ohľadom
výmeny drôteného plotu zo strany MŠ za pevný, nakoľko drôtené pletivo je v nevyhovujúcom
stave a predmetná rodina nemá súkromie, a je im vidno do dvora z ulice. Poslanci o žiadosti
diskutovali a uzavreli ju nasledovným rozhodnutím. Žiadosť sa postupuje stavebnej komisii,
ktorá vykoná obhliadku a na zaklade odporúčania stavebnej komisie pokiaľ bude dostatok
finančných prostriedkov sa dá plot vymeniť na jar roku 2016.
D./ starosta obce informoval poslancov o prijatej žiadosti od p. Fruhaufová Viera, ktorá žiada
výrub 2 ks breza biela na oddychovej zóne u pošty z dôvodu neustáleho znečisťovania
interiéru a exteriéru rodinného domu k predmetnej žiadosti sa ďalej pripojili i ďalšie dve
občianky obce Radimov a to p. Kozanková Oľga a Masaryová Jarmila. Poslanci o žiadosti
diskutovali a navrhli starostovi obce, aby sa privolali pracovníci životného prostredia
vykonali obhliadku okolia, kde sa breze nachádzajú a na základe ich stanoviska by obec dala
vyjadrenie žiadateľke.
E./ starosta obce informoval poslancov o prijatej žiadosti p. Radoslava Jurigu o vysporiadanie
pozemku predzáhradky, ktorý dlhodobo užívajú do osobného vlastníctva par. č. 135/1
o výmere 102 m2. Poslanci so žiadosťou súhlasili, ale nakoľko sa na uvedenom pozemku
nachádza obecná vodovodná šachta, poslanci žiadajú, aby na pozemku bola zapísaná ťarcha
na predmetnú vodovodu šachtu a prístup k nej, len v takomto prípade môže byť pozemok
vysporiadaný.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 20/2015
OZ schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. 135/1 o výmere 102 m2 v cene 2,- €/m2
predzáhradka p. Jurigovi Radoslavovi so zapísanou ťarchou na obecnú vodovodnú šachtu.
F./ starosta obce informoval poslancov o obdržanom návrhu cestovných poriadkov z TTSK,
že je možnosť tieto cestovné poriadku pripomienkovať.
G./starosta obce oboznámil poslancov s ponukou vyhotovenia kalendára pre rok 2016
s leteckým záberom na našu obec, ktorý by sa dal do každej domácnosti v našej obci v počte
150 ks za 106 € bez DPH. Taktiež zabezpečenie pohľadníc v počte 500 ks v cene 95 € bez
DPH nakoľko na našu obec chodí veľa dopytov o obecnú pohľadnicu. Poslanci s návrhom
súhlasili a prijali nasledovné uznesenie
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 21/2015
OZ schvaľuje objednanie pohľadnice a nástenného kalendára, ktorý obdrží každá
domácnosť v našej obci.

H./ Ekonómka obce Radimov p. Biskupičová Kristína predložila prítomným poslancom
v zmysle zákona 253/1994 návrh platu starostu obce pre rok 2015.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 22/2015
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 1 % na sumu 1 430,00 €,
slovom jedentisícštyristotridsať eur.
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9. Diskusia
A./ starosta obce informoval poslancov o padanej žiadosti na rekonštrukciu KD, ktorá zahŕňa
prevažne zateplenie a fasádu budovy.
B./ starosta obce informoval poslancov o prácach na II. etapa IBV za obecným úradom
C./ poslanec Tokoš I. informoval poslancov ohľadne nízkeho a nebezpečného zábradlia cez
most na malú stranu navrhoval riešenie nadvarenie, aby prechod bol bezpečnejší nakoľko je
zábradlie nízke a osoba by mohla cezeň prepadnúť.
D./ poslanci mali pripomienky k internetovej stránke našej navrhovali jej prepracovanie
E./ poslanec Tokoš I. navrhoval aby sa zrenovovala obecná studňa pri Ovečkoch a taktiež
studňa pri Fehéroch, ktorá je nefunkčná a zrád občanov je veľa podnetov na jej fungovanie.

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Renata Dermeková:

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

Ivan Tokoš:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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