OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 09. 2018

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 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.

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o stave rozpočtu k 31.08.2018
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 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: Monika Štefková, Ivana Pochylá
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 5/2018 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

6/2018
7/2018
8/2018
9/2018

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

4. Informácia o stave rozpočtu k 31.08.2018
Starosta obce informoval poslancov o stave rozpočtu k 31.08.2018 a konštatoval:
Príjmy schválený rozpočet
327 912 € plnenie k 31.08.2018 205 713,06 €
Výdavky schválený rozpočet 283 382 € plnenie k 31.08.2018 159 033,31 €
Príjmy má obec Radimov plnené na 63 % a výdavky 56 % čo značí o dobrom hospodárení
obce. Poslanci voči plneniu rozpočtu nemali výhrady len konštatovali, že na nadchádzajúce
OZ je potrebné pripraviť úpravu rozpočtu k 31.10.2018

5. Rôzne
A./ Starosta obce informoval poslancov o prijatej žiadosti p. Jozefa Hatalu, ktorý žiada obec
Radimov o zmenu územného plánu v časti Budkovany. Dôvod na zmenu uvádza: vzhľadom
na skutočnosť, že tohto času nehnuteľnosť nie je využívaná na poľnohospodárske účely ako je
kvalifikovaná máme iný podnikateľský zámer s danou nehnuteľnosťou a to prekvalifikovať
nehnuteľnosti na stavebné pozemky za účelom vybudovania individuálnej bytovej výstavby
v počte 50 rodinných domov o výmere 700 – 800 m2. Poslanci o žiadosti diskutovali a
skonštatovali, že pre obec Radimov bude výhodnejšie ak sa na pozemkoch uskutoční bytová
výstavba ako keby pôvodný majer mal chátrať, ktorý je i tak v havarijnom stave. Uložili
starostovi obce, aby začal práce na zmene územného plánu obce v časti Budkovany.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 10/2018
OZ schvaľuje zmenu územného plánu obce Radimov v časti Budkovany z dôvodu zmeny
zámeru využitia nehnuteľnosti vo vlastníctve p. Jozefa Hatalu.

B./ Starosta obce informoval poslancov o IBV za OcÚ II etapa ohľadom inžinierskej siete
elektrina. Bol zmenený projekt koridoru hlavného prívodu s trafostanicou tá teraz bude
realizovaná po druhej strane cesty a to pri č.p. 98 (RD Tokoš Stanislav). Nakoľko pôvodný
projekt na strane od p. Matulu Milana nebolo možne realizované z dôvodu narušenej statiky
jeho rodinného domu. K uvedenému boli prizvané všetky odborné zložky, ktoré konštatovali
zmenu projektu hlavného prívodu po druhej strane. Na základe týchto skutočností bola zadané
projektantovi p. Londákovi prepracovať projekt.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 11/2018
OZ schvaľuje zmenu projektovej dokumentácie elektriny koridoru hlavného prívodu s
trafostanicou.

6. Diskusia
A./ V diskusii starosta obce otvoril tému rekonštrukcie zvonov v kostole. Informoval
poslancov , že na farský úrad boli predložené dve cenové ponuky jedna v hodnote 103 200,00
€ a druhá 4 706,40 €. Ktorá z cenových ponúk sa však bude realizovať to nevie, rozhodnutie
bude na kompetentných. K tejto tému sa vyjadril poslanec Tokoš, ktorý oboznámil poslancov,
že bol pri obhliadke zvonov , kde bol prítomný zvonár, ktorý na základe svojich skúseností
s touto prácou predložil druhú cenovú ponuku.
Starosta poslancov oboznámil zo sumou ktorá bola vložená na zriadený bankový účet pre účel
prijímania sponzorských príspevkov na opravu zvonov v kostole sv. Zuzany. K dnešnému
dňu 12.09.2018 bolo poukázaných 1000,00 € od PD Gbely a 2500 € od fy. Horsch celkom je
na účte 3500 €

B./ starosta obce informoval poslancov o stave už rok starého dreva pri Honzoch ktoré
vzniklo po búrke kde za v potoku polámali stromy. Nakoľko na vyhlásenú dražbu v minulom
roku sa nikto neprihlásil. Teraz prišla na obec jeden žiadosť o odpratanie tohto dreva od p.
Petra Pochylého v sume 100 €.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2018
OZ schvaľuje odpredaj dreva po búrke pri Honzoch p. Petrovi Pochylému v sume 100,00 €
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Záver
Tretie OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Štefková Monika

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

Pochylá Ivana

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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