OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 25. 10. 2018

Prítomní:

viď prezenčná listina

4. 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. Úprava rozpočtu k 31.10.2018
5. Rozpočet na rok 2019-2021
6. Použitie rezervného fondu
7. Prejednanie správy o kontrole VZN
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Ján Sprušanský, Ivan Tokoš
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 10/2018 - splnené
Uznesenie č. 11/2018 - splnené
Uznesenie č. 12/2018 - splnené

4. Úprava rozpočtu k 31.10.2018
Starosta obce predložil poslancom OZ úpravu rozpočtu k 31.10.2018 (viď. príloha č.1) tak
ako sa dohodli na predchádzajúcom zastupiteľstve. Poslancom úprava bola zaslaná
elektronickou poštou teda mali dostatočný čas na preštudovanie jednotlivých zmien rozpočtu.
Poslanci s úpravou súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 13/2018
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.10.2018

5. Rozpočet na rok 2019-2021
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný návrh rozpočtu na nadchádzajúce obdobie.
(viď. príloha č. 2) Nakoľko končí volebné obdobie, rozpočet po dohode poslancov bol
pripravený v základných nevyhnutných rozpočtových plánoch. Poslanci obdržali aj
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na nadchádzajúce obdobie, ktoré vzali na
vedomie. (viď. príloha č. 3)

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 14/2018
OZ schvaľuje rozpočet na roky 2019-2021

UZNESENIE č. 15/2018
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na roky 2019-2021
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6. Použitie rezervného fondu:
Ekonóm obce p. Biskupičová predložila poslancom OZ návrh čerpania rezervného fondu (viď
príloha č. 4) vo výške 26 943,64 €

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 16/2018
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 26 943,64 €.
7. Prejednanie správy o kontrole VZN
Starosta obce predložil prítomným správu o výsledku kontroly VZN obce, ktorá tvorí prílohu
zápisnice. Vytkol niektoré nedostatky v tejto oblasti. Starosta obce k uvedenému skonštatoval,
že v nastávajúcom období sa nové OZ bude musieť touto správou zaoberať a nedostatky
zistené postupne odstraňovať vypracovaním nových všeobecne záväzných nariadení.
Obecné zastupiteľstvo prijalo správu hlavného kontrolóra na vedomie.

8. Rôzne
A./ Účtovníčka obec Radimov p. Biskupičová informovala OZ o vykonaní inventarizácie
a zároveň konštatovala, že vzhľadom k tomu, že v mesiaci november budú voľby do
samosprávy miest a obcí, inventarizačné komisie by nestihli vykonať fyzickú inventarizáciu
majetku obce, navrhuje urobiť inventarizáciu k 31. 12. 2018 dokladovo. Týmto by sa
neporušil zákon o účtovníctve, ktorý umožňuje vykonať fyzickú inventarizáciu raz za štyri
roky. Predložila návrh na vymenovanie členov inventarizačnej komisie.
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému nemalo žiadne pripomienky a prijalo nasledovné
uznesenie

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 17/2018
OZ schvaľuje vykonať dokladovú inventarizáciu k 31. 12. 2018 a inventarizačnú komisiu
v zložení: Ivana Pochylá - predseda a členovia Martina Poláková a Kristína Biskupičová
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B./starosta obce oboznámil poslancov OZ o pozemkoch vlastníkov:
Štefánia Masaryková, parcela č. 4, výmera 106,2 m2; parcela č. 9, výmera 284 m2;.
Anastázia Vymyslická, parcela č. 8, výmera 26 m2
Jozef Vanek, parcela č. 3/1, v podiele 5/8, výmera 63 m2; parcela č. 3/2, v podiele 5/8,
výmera 51 m2
Fabián Vanek, parcela č. 3/1, v podiele 3/8, výmera 38 m2; parcela č. 3/2, v podiele 3/8,
výmera 31 m2.
Uvedené pozemky o celkovej výmere 599 m2 navrhuje starosta obce odkúpiť v sume 2,00
€/m2, nakoľko na uvedených pozemkoch sú položené inžinierske siete a tieto pozemky už v
osemdesiatych rokoch boli vysporiadané, ale neboli zapísané v katastri nehnuteľností.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 18/2018
OZ schvaľuje odkúpenie pozemkov o výmere 599 m2 v cene 2,00 €/m2. Od Štefánie
Masarykovej – výmera 390 m2; Anastázie Vymyslickej – výmera 26 m2; Jozefa Vaňka –
výmera 114 m2; Fabiána Vaňka – výmera 69 m2

C./ Starosta obce informoval poslancov OZ o prijatej žiadosti telovýchovnej jednoty Radimov
o zakúpení 7 ks elektrických konvektorov na zabezpečenie temperovania a vykurovania
objektu kabín v hodnote 700 €.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 19/2018
OZ schvaľuje zakúpenie 7 ks elektrických konvektorov pre telovýchovnú jednotu Radimov

D./ Starosta obce skonštatoval, že podľa poriadku odmeňovania budú vyplatené odmeny
poslancom a členom komisií. Hlavnému kontrolórovi obce navrhol vyplatiť odmenu vo výške
1/6 ročného platu. K uvedenému bolo prijaté nasledovné uznesenie
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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. 20/2018
OZ schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom komisií v zmysle Poriadku
odmeňovania. Hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ivanovi Gronskému schvaľuje vyplatenie
odmeny vo výške 1/6 jeho ročného platu.

9. Diskusia
Poslankyňa Štefková informovala poslancov OZ, že v našej obci je najstarší manželský pár
a dňa 22.11.2018 oslávia 70 rokov spoločného žitia sú to manželia Cyprián a Ľudmila
Hubených, Radimov č.p. 37

10. Záver
Štvrté OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ján Sprušanský

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

Ivan Tokoš

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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