OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 28. 03. 2018

Prítomní:

viď prezenčná listina

1. 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. Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu 2017
5. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2017
6. Dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018
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: Sprušanský Ján, Poláková Martina
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 15/2017 - splnené
Uznesenie č. 16/2017 - splnené
Uznesenie č. 17/2017 - splnené
Uznesenie č. 18/2017 - splnené
Uznesenie č. 19/2017 - splnené
Uznesenie č. 20/2017 - splnené
Uznesenie č. 21/2017 - splnené
Uznesenie č. 22/2017 - splnené
Uznesenie č. 23/2017 - splnené

4. Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu 2017
Poslanom OZ bolo elektronickou poštou zaslané stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu za rok 2017. Vysvetlenie podal na OZ hl. kontrolór rozobral niektoré položky
rozpočtu. Poslanci OZ nemali k čerpaniu rozpočtu za rok 2017 pripomienky a správu zobrali
na vedomie. (viď. Príloha č.1)
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 1/2018
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce Radimov za rok
2017.

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra zo rok 2017
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslaná správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2017.
Vysvetlenie podal hl. kontrolór aj na OZ. Poslanci voči predloženej správe nemali námietky
a zobrali správu na vedomie. (viď. Príloha č.2)
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 2/2018
OZ berie na vedomie správu o činnosti hl. kontrolóra za rok 2017.
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6. Dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018
Starosta obce predložil poslancom došlé žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2018 na
činnosť spoločenských organizácií a to:.
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – ochutnávka ovocných destilátov žiadosť o
400,00 € (viď. Príloha č.3)
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – Vinna cesta žiadosť o 300,00 € (viď. Príloha
č.4)
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – na činnosť DHZ o 1 500,00 € (viď. Príloha č.5)
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – na činnosť TJ žiadosť o 4 000,00 € (viď.
príloha č.6)
Kynologický klub – na činnosť o 200,00 € (vid. Príloha č.7)
Predložené žiadosti spĺňajú všetky náležitosti VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce, boli predložené v stanovenom termíne do 31.03.2018. Poslanci k predmetným
žiadostiam nemali žiadne pripomienky a schválili ich.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 3/2018
OZ schvaľuje dotácie na činnosť spoločenských organizácii v obci Radimov
Základná organizácia Záhradkárov -. Ochutnávka ovocných destilátov 400,00 €
Základná organizácia Záhradkárov – Vinna cesta Radimov 300,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – činnosť DHZ Radimov 1 500,00 €
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – činnosť TJ 4 000,00 €
Kynologický klub – činnosť 200,00 €

7. Rôzne
A./ starosta obce predložil poslanom OZ žiadosť Poľovníckeho združenia Radimov (ďalej len
PZ Radimov) o vydanie povolenia na zriadenie miesta pre uskladnenie kadáverov a vývrhov
poľovnej zveri (vývrhoviska) na parcele č. 2912, registra „E“ v k.ú. Radimov, ktoré musí byť
zriadené na základe nariadenia vydaného RVPS Senica. Poslanci zo žiadosťou súhlasili.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

3

UZNESENIE č. 4/2018
OZ schvaľuje zriadenie miesta na uskladnenie kadáverov a vývrhov poľovnej zveri
(vývrhovisko) na pozemku parcela č. 2912, registra „E“ v k.ú. Rdimov, ktorej vlastníkom je
obec Radimov.
B./ starosta obce informoval poslancov o súhlasnom stanovisku dopravného inšpektorátu
Senica o umiestnení dopravného zrkadla na cestu č. III/1136 u p. Ľubomíra Vaňka č.p. 94.
Poslanci na základe súhlasného stanoviska odsúhlasili kúpu dopravného zrkadla v počte 2 ks.
Ďalšie zrkadlo po odsúhlasení dopravného inšpektorátu by sa osadilo u pomníka padlých
vojakov.
C./ Poslanci OZ navrhli výmenu roštu u sv. Floriána ( je prevalený)
D./ starosta obce oboznámil poslancov OZ zo žiadosťou Jozefa Vajlu, v ktorej žiada, aby
suseda p. Jarmila Hyžová odstránila bránu z jeho stĺpika, nakoľko častým otváraním brány
vzniká na jeho plote a stĺpiku prasklina, ktorá sa ďalej šíri a znehodnocuje plot. Poslanci
žiadosť postúpili na komisiu verejného poriadku, aby danú vec prešetrila a podala stanovisko
na najbližšie OZ.
8. Diskusia
A./ Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Pochylá, ktorá sa informovala ako sa vyriešila
situáciu so psami p. Greššu na ihrisku.
- Pán Grešša bol upozornený na porušenie VZN č. 1/2009 o držaní psov. Prišlo
písomné vyjadrenie od menovaného že problém odstráni do 15.04.2018.
B./ starosta obce informoval poslancov, že obec Radimov získala dotáciu na Rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice vo výške 30 000 €. Informoval poslancov, že dňa 23.03.2018 bolo
výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie. Najvýhodnejšia cenová ponuka bola od fy.
Rehuš, s.r.o. Senica, ktorá bude realizovať predmetnú rekonštrukciu.
- poslanci o rekonštrukciu diskutovali a navrhli, že nakoľko v budove nie je kúrenie,
nech sa dá vyhotoviť cenová ponuka na plynofikáciu hasičskej zbrojnice a zároveň aj
kabín telovýchovnej jednoty, nakoľko ani táto nie je splynofikovaná.
C./ poslankyňa Pochylá sa informovala, či by sa nedala nejakým spôsobom viditeľnejšie
označiť odbočka na Radimov z hlavnej cesty smer Holíč - Petrova Ves
D./ informácia starostu o pokračujúcich prácach na IBV II. etapa, pripravované výberové
konanie na plynofikáciu. Poslanci navrhli starostovi obce koncom mesiaca apríl urobiť
pracovnú poradu, na ktorej sa dohodnú presné kroky ako sa bude postupovať v realizácii IBV
II. etapa. Do stretnutia mať pripravené ponuky na čerpanie úveru pre infraštruktúru IBV.
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9. Záver
Prvé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Sprušanský Ján:

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

Poláková Martina:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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