OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 21. 06. 2018

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 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 2018
5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
8. Komunálne voľby 2018
9. IBV za OcÚ II. etapa
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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: Tokoš Ivan, Dermeková Renáta
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2018 - splnené
Uznesenie č. 2/2018 - splnené
Uznesenie č. 3/2018 - splnené
Uznesenie č. 4/2018 - splnené
4. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2018
Poslanom OZ bol elektronickou poštou zaslaný plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2018.
Poslanci k predloženému plánu nemali pripomienky a jednohlasne ho schválili.
(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. 5/2018
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2018

5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslané stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2017, v ktorom kontrolór obce odporúča schválenie záverečného účtu bez výhrad. (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. 6/2018
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017.

6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslaná správa nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky za rok 2017 v ktorej sa konštatuje, že obec Radimov nie je povinná zaviesť
ozdravný režim v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 583/2014 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o z mene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (viď.
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. 7/2018
OZ berie na vedomie správu stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2017.

7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný záverečný účet obce za rok 2017. (príloha č.
4.) 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 2017 a rovnako i tvorba
a použitie sociálneho fondu.
Prebytok hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 33 735,31 €, 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.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 17 772,74 € bol navrhnutý poslancami OZ použiť na
tvorbu rezervného fondu obce na rok 2017.
Vylúčenie z prebytku hospodárenia stav BU ŠJ vo výške 94,59 €

Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2017. Aktíva obce
k 31.12.2017 predstavujú 1 373 149,51 €.
Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2017. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 76 450,59 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 32 521,70 € čo
predstavuje 13,20 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 8/2018
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
UZNESENIE č. 9/2018
OZ schvaľuje prevod výsledku hospodárenie vo výške 51 413,46 € do rezervného fondu
obce s použitím na kapitálové výdavky.

8. Komunálne voľby
Starosta obce informoval, že v mesiaci november 2018 prebehnú komunálne voľby, ktoré sa
budú riadiť volebným kódexom stanoveným v Zákone č. 180/2014 platným od 1. 7. 2015.
Volebná miestnosť bude v malej sále kultúrneho domu. O príprave a konaní volieb budú
občania informovaní obvyklou formou. Obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo
nasledovné uznesenie

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 10/2018
a.) OZ schvaľuje v obci Radimov jeden volebný okrsok.
b.) OZ schvaľuje plný úväzok starostovi obce na nadchádzajúce volebné obdobie
c.) OZ schvaľuje na nadchádzajúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 7
.
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9. IBV za OcÚ II. etapa
Starosta obce informoval poslancov o investičnom zámere výstavby IBV za OcÚ II. etapa.
Konštatoval, že obec v súčasnej dobe má platné stavebné povolenie ďalej len (SP)
A./ rozšírenie verejného vodovodu platnosť SP do 20.03.2020 rozpočet 97000 € vysúťažená
firma Aquastav Bratislava. Dňa 14.06.2018 sme obdržali vyrozumenie s pôdohospodárskej
platobnej agentúre Bratislava, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na
vyčerpanie vo výzve o nenávratný finančný príspevok podopatrenie 7.2 neschvaľuje.
B./ plynofikácia platnosť SP do 12/2018 rozpočet 32000 € vysúťažená firma Kovagaz
Štefanov
C./ elektrifikácia platnosť SP do 12/2020 elektrinu v rámci rozšírenia by mala realizovať na
svoje náklady západoslovenská distribučná predpokladaná výška investície 140 000 €.
Nakoľko nemá obec Radimov ešte stále podpísanú zmluvu o vysporiadanie pozemkov pod
trafostanicou a zriadenie vecného bremena na koridor tejto inžinierskej siete. Ak sa podarí čo
v najkratšej dobe podpísať predmetnú zmluvu realizácia sa začne do 365 dní od podpisu
zmluvy.
Finančná situácia obce - v rezervnom fonde ďalej len (RF) k dnešnému dňu máme finančné
prostriedky vo výške 116 454,32 € + odsúhlasený prevod výsledku hospodárenia za rok
2017 vo výške 51 413,46 € celkom RF 167 867,78 €.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 11/2018
OZ schvaľuje pozastavenie realizačných stavebných prác na IBV, tým nie je dotknuté
pokračovanie v prípravách vo forme uzatvárania zmlúv a získavania potrebných povolení.
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10. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom farského úradu Unín s realizáciu opravy
zvonov v kostole sv. Zuzany v Radimove. Na základe jednania starostu obce a p farára
Tasáryho situácia sa musí bezodkladne riešiť nakoľko uchytenie zvonov je v havarijnom stave
a hrozí ich zrútenie. Farský úrad vydal zákaz používanie zvonov. V súčasnej dobe
zabezpečuje farský úrad Unín firmu, ktorá predloží cenovú ponuku na rekonštrukciu zvonov.
V vzhľadom k tomu, že kostol sv. Zuzany bol uznesením OZ schválený ako pamätihodnosť
obce Radimov, slúži pre potreby občanov a obce. Starosta obce požiadal OZ o schválenie
finančného príspevku na opravu havarijného stavu zvonov. ,
Vyjadrenie OZ k žiadosti bola nasledovná: nakoľko nebola predložená cenová ponuka, OZ
zatiaľ neodsúhlasilo výšku príspevku a ukladá starostovi obce na nadchádzajúce OZ predložiť
cenovú ponuku ku ktorej sa poslanci OZ vyjadria.
11. Diskusia
------------

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Tokoš Ivan

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

Dermeková Renata

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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