OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 12. 2017

Prítomní:

viď prezenčná listina

5. 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 18:25 hod od tohto času poslancov 7.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Skládka TKO Bresty – prítomný p. Karol Čambal
5. Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2018
6. Čerpanie rezervného fondu
7. Úprava rozpočtu k 31.12.2017
8. Rozpočet na rok 2018,2019,2020
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: Renata Dermeková, Ivana Pochylá
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 12/2017 - splnené
Uznesenie č. 13/2017 - splnené
Uznesenie č. 14/2017 - splnené

4. Skládka TKO Bresty
Poslanci OZ boli zoznámení so žiadosťou Mesta Gbely ohľadom zámeru vybudovania
„Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty, kazeta č.2 (skládka
nebezpečného dopadu). Vysvetlenie im k tomuto zámeru podal i prítomný zástupca - konateľ
spoločnosti VPP servis, s.r.o. Holíč p. Karol Čambal. Poslanci prijali nesúhlasné stanovisko
s týmto zámerom tak ako im bol podaný vo všeobecnej rovine. Vzhľadom k závažnosti
tohto zámeru a predchádzajúc nepriaznivým vplyvov na našu obec, ktorá je veľmi blízo
susediaca s lokalitou skládky a vychádzajúc i z nového zákona o odpadoch na jednej starane
a zo zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení na strane druhej, v ktorom je obec
zodpovedná s nakladaním s odpadom, ktorý vzniká na území obce, kde jednou zložkou je
odpad definovaný ako nebezpečný, poslanci odporúčajú, aby sa k tomuto zámeru mala
možnosť vyjadriť širšia verejnosť našej obce a verejnosť ostatných okolitých obcí a miest a to
nielen priamo susediacich s lokalitou skládky Bresty. Stotožnili sa s problematikou
odpadového hospodárstva v oblasti ukladania nebezpečných odpadov na skládku TKO, avšak
problematika začína o separácie u občanov a následne riešiac uloženie na tomu určenej
skládke. Zámer však obsahuje rad druhov nebezpečných odpadov, ktorý nevzniká u bežného
občana a ktorému uloženiu sa bežný občan bude brániť s čím sa samozrejme stotožňuje aj
obecné zastupiteľstvo obhajujúc záujmy občanov našej obce.

5. Plán práce kontrolóra na I. polrok 2018
Kontrolór obce Ing. Ivan Gronský predložil poslancom OZ plán práce na 1. polrok 2018,
poslanci k plánu nemali pripomienky a jednohlasne ho schválili. (viď. Príloha č.1)
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 15/2017
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na I. polrok 2018.

6. Čerpanie rezervného fondu
Poslancom OZ bol predložený zoznam kapitálových výdavkov (viď. Príloha č.2) vo výške
20 828,73 €. Splatenie časti úveru na šesť bytovej jednotke vo výške 2 312,16 €. Poslanci po
diskusii k jednotlivých položkám prijali nasledovne uznesenie:
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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. 16/2017
OZ schvaľuje čerpanie RF v výške 23 140,89 €.

7. Úprava rozpočtu
Poslancom OZ bol zaslaný elektronickou poštou materiál k úprave rozpočtu k 31.12.2017.
(viď. Príloha č.3) Poslanci nemali k predloženej úprave žiadne pripomienky preto úpravu
schválili bez výhrad.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 17/2017
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2017 €.

8. Rozpočet na rok 2018, 2019, 2020
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný návrh rozpočtu na rozpočtové roky 20182020 a stanovisko kontrolóra obce k predloženému rozpočtu (vidˇ. Príloha č. 4).
Rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy
237 912,00
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné príjmy
90 000,00
Príjmy Spolu:
327 912,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky spolu:

183 782,00
90 000,00
9 600,00
283 382,00

Hospodárenie obce : + 44 530,00 €
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:
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UZNESENIE č. 18/2017
OZ schvaľuje rozpočet pre rok 2018.
UZNESENIE č. 19/2017
OZ berie na vedomie rozpočet na rozpočtové roky 2019, 2020.
UZNESENIE č. 20/2017
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2018.
9. Rôzne
A./ Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Obce Necpaly zrušenie členstva (viď.
Príloha č.5).
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 21/2017
OZ schvaľuje ukončenie členstva v združení miest a obcí pre využívanie obnoviteľných
zdrojov.

B./ Starosta obce oboznámi poslanou OZ, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
Rekonštrukciu KD bola odoslaná v čas v termíne 30.11.2017 Zároveň ich informoval
o výsledku verejnej obchodnej súťaže na realizátora Rekonštrukcie KD. Víťazom sa stala vy
Hílek vysúťažená suma 95 994,20 €

C./ Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňom 21.12. 2017 bude právoplatné stavebné
povolenie na elektrinu. Rozvody elektrickej siete na IBV II etapa bude realizovať
západoslovenská energia. V prvom rade bude vybudovaná trafostanica, ktorej sa v súčasnosti
realizuje jej zameranie na obecnom pozemku. Nakoľko investor Západoslovenská distribučná,
a.s. vybuduje trafostanicu bezodplatne žiada obec o prevedenie 36 m2 pozemku pod
trafostanicou na Západoslovenská distribučná, a.s. v sume 100 € a zriadenia vecného bremena
na
pozemok položenie rozvodných sietí a zrealizovania novej VN prípojky k
novovybudovanému objektu kioskovej trafostanice na parcele č. 135/1, 23/1, 1040/53,
255/1.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:
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UZNESENIE č. 22/2017
OZ schvaľuje odpredaj 36 m2 pozemku pod trafostanicu Západoslovenská distribučná, a.s.
v hodnote 100 €.

UZNESENIE č. 23/2017
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parc. Č. 135/1, 23/1, 1040/53, 255/1
v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na právo uloženia inžinierskych sieti elektriny.

10. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec Biskupič ohľadom psov p. Greššu, ktoré sa nachádzajú na
ihrisku TJ k tejto téme psov a voľne pohybujúcich sa psov v obci sa pripojili aj ostatný
poslanci nakoľko psy p. Greššu sú neustále na ihrisku čo je porušenie prijatého VZN o držaní
psov . Z tohto dôvodu vyzvali starostu obce, aby zaháji správne konanie voči majiteľovi psov
p. Greššovi.

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

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Renata Dermeková:

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

Ivana Pochylá:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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