OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 19. 12. 2018 o 18:00 hod v malej sále KD

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájila a viedla starostka obce Kristína
Biskupičová. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášania schopné.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava rozpočtu k 31.12.2018
5. VZN O organizovaní referenda
6. Plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2019
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Jozef Pavlík, Mgr. Lucia Žilínková
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Vaňková
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 21/2018 - splnené
Uznesenie č. 22/2018 - splnené
Uznesenie č. 23/2018 - splnené

4. Úprava rozpočtu k 31.12.2018
Poslancom OZ bola elektronickou poštou zaslaná úprava rozpočtu k 31.12.2018. (viď príloha
č. 1) Nakoľko poslanci sú nový a niektorý sa rozpočtom obcí nestretli starostka obce
podrobnejšie vysvetli čerpanie a úpravy rozpočtu. Oboznámila poslancov o zmenách
jednotlivých rozpočtových kapitol, ktoré predstavujú presuny medzi jednotlivými kapitolami
a hlavné zmeny na kapitolách miezd – mzdy 12/2018, odstupné starostovi, energie a ostatné
náklady na prevádzku. Poslanci s úpravou súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 24/2018
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2018

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L
Proti: 0 poslanci:

5. VZN 1/2018 O organizovaní referenda
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný návrh VZN 1/2018 O organizovaní referenda.
Starostka obce ich informovala, že je to jedno z piatich nových VZN ktoré obec má mať
schválené a postupne sa budú dopracovávať ďalšie VZN. Poslanci k predloženému VZN
nemali pripomienky a následne ho schválili.

UZNESENIE č. 25/2018
OZ schvaľuje VZN č.1/2018 O organizovaní referenda

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L
Proti:

0 poslanci:
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6. Plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2019
Poslanom OZ bol elektronickou poštou zaslaný plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2019.
Podrobné vysvetlenie k plánu práce podal prítomný kontrolór. Informoval poslancov o jeho
postavení v našej obci aké má úlohy, právomoci čo spadá do jeho kompetencií, kedy a za akých
podmienok môžu poslanci uložiť (nariadiť) kontrolórovi výkon kontroly nad stanovený plán.
Poslanci k predloženému plánu nemali pripomienky a jednohlasne ho schválili. (viď. príloha
č.2)

UZNESENIE č. 26/2018
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2019.

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L.,
Proti: 0 poslanci:

7. Rôzne
A./ Starostka obce informovala poslancov OZ, že v mesiaci január 2019 bude vyhlásené
výberové konanie na riaditeľku MŠ Radimov. V súčasnej dobe je poverená riadením p. Anna
Žilínková, ktorá bola v roku 2016 riadne zvolená za riaditeľku MŠ Radimov. Zmenou zákona
č. 317/2009 podľa §34 ods.2 od 01.01.2017 platí, že na výkon funkcie riaditeľa MŠ musí
uchádzač predložiť doklad o absolvovaní prvej atestačnej skúšky čo menovaná nespĺňa.

B./ starostka obce požiadala poslancov OZ o schválení nákupu osobného motorového vozidla,
ktoré je nevyhnutné pre chod obecného úradu. Osobné vozidlo nachádzajúce sa na obci Škoda
Felícia rok výroby 1995 má už 23 rokov a je v zlom technickom stave takpovediac nepojazdné.
Starostka obce navrhla zakúpiť zánovné motorové vozidlo staršie cca 3 ročné v sume do 10 000
€. Poslanci o návrhu diskutovali a navrhli, aby sa zakúpilo nové motorové vozidlo v cene max.
15 000 € a prijali nasledovné uznesenie.

UZNESENIE č. 27/2018
OZ schvaľuje nákup osobného motorového vozidla v maximálnej cene 15 000,00 €

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L.,
Proti: 0 poslanci:
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C./ starostka obce informovala poslancov o zmenách v odpadovom hospodárstve od
01.01.2019. Tá najdôležitejšia, ktorá bude je poplatok za skládkovanie odpadu ktorí je
v rozmedzí od 7,00 € – 17,00 € za tonu uloženého odpadu. Poukázala na nevyhovujúcu situáciu
v triedení odpadov našej obce. Informovala poslancom o separácii odpadov v okolitých
dedinách s porovnaním k našej obci. Navrhla, aby sa vytvorila pracovná skupina s poslancov
OZ, ktorá sa bude zaoberať problematikou odpadového hospodárstva, navrhla zmeny ktoré by
sa mali urobiť v odpadovom hospodárstve našej obce. Návrh na zmeny: úprava VZN, stanoviť
počet popolníc na domácnosť, zabezpečiť samolepky o zaplatený odpadu pre rok 2019,
informovanosť občanov o dôležitosti triedenia odpadov, (leták do domácnosti, verejne
zhromaždenie občanov s vysvetlením separácie odpadov) a taktiež uloženie sankcii za
nedodržanie zákona o triedení odpadu. Poslanci o probléme diskutovali a prijali nasledovné
uznesenie:

UZNESENIE č. 28/2018
OZ schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pre odpadové hospodárstvo v zložení Tokoš
Stanislav, Tokoš Ivan, Vaňková Katarína.

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L.,
Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 29/2018
OZ ukladá pracovnej skupine podľa predošlého uznesenia 27/2018 pripraviť do konca januára
návrh riešenia problematiky odpadov

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L.,
Proti: 0 poslanci:
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8. Diskusia
Do diskusie sa prihlásili:
A./ p. Tokoš S. sa informoval na obsadenie pracovnej pozície administratívnej pracovníčky
obecného úradu. Starostka obce informovala prítomných poslancov, že na obsadení tejto
pracovnej pozície sa pracuje a predpokladá sa, že v januári bude pracovné miesto obsadené.
B./ p. Pavlík J. navrhol doplniť na webovú stránku obce plán práce obecného zastupiteľstva,
a zverejniť plat starostky. Starostka obce informovala, že plat starostu je verejne známi rieši
ho zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov a je zverejnení v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutie OZ
bod 13.
C./ novozvolený poslanci požiadali starostku obce aby ich informovala o stave IBV

9. Záver
Prvé OZ ukončila starostka obce poďakoval sa prítomným za účasť. Popriala všetkým pokojné
prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 28.12.2018
Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Pavlík

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

Mgr. Lucia Žilínková

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

Zapísala:
Mgr. Katarína Vaňková

.....................................
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Príloha
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 19.12.2018 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
24/2018
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2018

schvaľujem

dátum
podpis starostky
výroku
28. 12. 2018

výrok

25/2018

OZ schvaľuje VZN č.1/2018 O organizovaní referenda

schvaľujem

28. 12. 2018

26/2018

OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2019 €.

schvaľujem

28. 12. 2018

27/2018

OZ schvaľuje nákup osobného motorového vozidla v maximálnej cene 15 schvaľujem
000,00 €
OZ schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pre odpadové hospodárstvo schvaľujem
v zložení Tokoš Stanislav, Tokoš Ivan, Vaňková Katarína.
OZ ukladá pracovnej skupine podľa predošlého uznesenia 27/2018 pripraviť schvaľujem
do konca januára návrh riešenia problematiky odpadov

28. 12. 2018

28/2018
29/2018

28. 12. 2018
28. 12. 2018
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