OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 14. 06. 2017

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 poslankyňa Poláková príchod 18:15 hod od tohto času poslancov 7.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
7. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2017
8. IBV za OcÚ II. etapa - informácia
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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: Ivana Pochylá, Ján Sprušanský
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2017 - splnené
Uznesenie č. 2/2017 - splnené
Uznesenie č. 3/2017 - splnené

4. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
Hlavný kontrolór obe Ing. Gronský predložil poslancom stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce (viď príloha č.1), kde im odporúča schváliť záverečný účet bez
výhrad.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 4/2017
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016.

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
Starosta obce predložil poslancom OZ Záverečný účet obce za rok 2016. (príloha č. 1.)
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 za rok 2016 a rovnako i tvorba
a použitie sociálneho fondu.
Prebytok hospodárenia obce za rok 2016 vo výške 60 785,55 €, 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 bol
navrhnutý poslancom OZ použiť na tvorbu rezervného fondu obce na rok 2017.
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2016. Aktíva obce
k 31.12.2016 predstavujú 1 345 111,16 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2016. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 79 786,52 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 34 833,86 € čo
predstavuje 15,88 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 5/2017
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami kontroly účtovnej závierky obce Radimov
za rok 2016 z pohľadu nezávislého audítora. Podľa prevedeného auditu účtovnej závierky
obce Radimov hlavný audítor vyjadril toto stanovisko: (príloha č.2)
Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Radimov k 31. 12. 2016 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky
za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.
Obec v roku 2016 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: Štefková M., Biskupič P.,Tokoš I., Pochylá I.,
Dermeková R., Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 6/2017
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016.

7. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2017
Kontrolór obe Ing. Gronský oboznámil poslancom OZ s plánom práce hl. kontrolóra obce na
II. polrok 2017. Poslanci k plánu nemali pripomienky a schválili ho. (príloha č. 3)
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 7/2017
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2017.

8. IBV za OcÚ II. etapa - informácia
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcich stavebných povoleniach na
inžinierske siete.
Poslanci OZ poverili starostu obce, aby zverejnil do týždenníka Záhorák inzerciu
o pripravovaných stavebných pozemkoch v obci Radimov.

9. Rôzne
A./ Starosta obce informoval poslancov o dotácii z MAS na chodníky od cintorína – všetky
pozemky má obec vykúpené teraz prebieha úprava rozpočtu na realizáciu chodníkov nakoľko
obec by mala dostať 26 600 € + 10% spoluúčasť obce vlastné prostriedky.
B./ starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť TJ Radimov o úpravy priestorov kabín
predložený rozpočet na 3000,00 €. Poslanci sa oboznámili s predloženým rozpočtom
a žiadosť schválili.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 8/2017
OZ schvaľuje žiadosť TJ Radimov na úpravu priestorov kabín TJ vo výške 3000,00 €
C./ poslankyňa Pochylá znovu pripomenula zrealizovanie osvetlenia na schodoch do KD
D./ starosta obce informoval poslancov OZ o už prejednávanom zriadení vecného bremena na
obecný pozemok susediaci s pozemkom p. Romana Vallu, že stav sa vyrieši pri kolaudáciu
novostavby.
E./starosta obce informoval poslancov OZ o ústenej žiadosti majiteľov pozemkov I. etapy
IBV o rozšírenie cesty s chodníkom. Poslanci o informácii diskutovali a prijali nasledovne
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stanovisko. Cesta sa rozšíri a spevní makadamom na ktorý sa položí vyfrézovaná asfaltová
drť a osadia sa obrubníky, ktoré budú vytyčovať chodník. Zároveň sa osadia prepady na zber
dažďovej vody.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 9/2017
OZ schvaľuje rozšírenie cesty na I. etape IBV makadamom položenie vrchnej vrstvy
(asfaltová drť), osadenie obrubníkov ktoré budú vytyčovať chodník a osadenie prepadov na
zber dažďovej vody.
10. Diskusia
- Starosta obce sa informoval u predsedu kultúrno – športovej komisie p. Štefkovej
o pripravovanom stretnutí Rodákov. Tá mu poskytla informáciu, že Rodáci budú 9.9.2017
kultúrno-športová komisia sa na príprave tohto podujatia nezúčastňuje zabezpečuje výbor
Rodákov.
- Poslanec Sprušanský informoval OZ prípravách 130. výročia DHZ Radimov, ktoré sa
uskutoční budúci rok presný termín 25.08.2018. Taktiež informoval o pripravovanej nočnej
hasičskej súťaži o pohár starostu obce, ktorá sa bude konať dňa 15.7.2017

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Ivana Pochylá:

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

Ján Sprušanský:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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