OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 13. 03. 2019 o 18:00 hod v malej sále KD

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájila a viedla starostka obce Kristína
Biskupičová. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 7, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2018
5. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu čerpania rozpočtu za rok 2018
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Radimov
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019
8. Návrh na zloženie komisie ochrany verejného záujmu
9. IBV II. etapa
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a občanov obce.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Tokoš Stanislav, Monika Štefková
Zapisovateľ: Lucia Čižková
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 26/2018 - splnené
Uznesenie č. 27/2018 - splnené
Uznesenie č. 28/2018 - splnené
Uznesenie č. 29/2018 - splnené
Uznesenie č. 30/2018 - splnené
Uznesenie č. 31/2018 - pokračuje
Pripomienka poslanca p. Pavlíka, ktorý bol overovateľom zápisnice, že zápisnica zo dňa
19.12.2018 nie je ním podpísaná z dôvodu, že v zápisnici nebolo uvedené navrhované výberové
konanie na administratívnu pracovníčku obecného úradu. K tomuto sa vyjadrila zapisovateľka
predmetnej zápisnice p. Vaňková, že výberové konanie nebolo spomínané a text súhlasí tak ako
je uvedené v zápisnici v bode 8A.
Ďalšia pripomienka poslanca p. Pavlíka bola, že v zápisnici zo dňa 19.12.2018 nie je uvedený
odsúhlasený plat starostky. Starostka obce informovala poslanca, že plat starostky je uvedený
v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia OZ.
Poslanci p. Pavlík a p. Tokoš vzniesli námietku voči nákupu služobného vozidla KIA CEED –
,že neboli oboznámení s kúpou daného vozidla. Starostka obce im znovu vysvetlila, že nakoľko
bolo prijaté uznesenie č.29/2018, ktorým bolo chválený nákup osobného motorového vozidla
a následne zrealizované verejné obstaranie, z ktorého je zrejmé aké motorové vozidlo sa má
objednať, je litera zákona naplnená a uznesenie je splnené. Žiadne ďalšie povinnosti z tohto
uznesenia už starostke obce nevyplývajú.
4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2018
Poslancom OZ bola elektronickou poštou zaslaná správa o činnosti hl kontrolóra za rok 2018.
Prítomný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský ich poinformoval o predloženej správe. Poslanci
k predloženej správe nemali pripomienky a prijali nasledovné uznesenie. (viď príloha č. 1)

UZNESENIE č. 1/2019
OZ berie na vedomie správu o činnosti hl. kontrolóra za rok 2018

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:
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5. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2018
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslané stanovisko k plneniu a čerpaniu rozpočtu za
rok 2018 a zároveň aj rozpočet. Prítomný hl. kontrolór poslancom odporučil ako je uvedené
v stanovisku (viď. príloha č. 2), že nenastali skutočnosti porušenia rozpočtových pravidiel
a zásad rozpočtového hospodárenia a ani iných príslušných zákonov a predpisov a navrhuje,
aby poslanci plnenie a čerpanie rozpočtu schválili bez výhrad.
UZNESENIE č. 2/2019
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2018
HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti:

0 poslanci

UZNESENIE č. 3/2019
OZ schvaľuje plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2018 bez výhrad

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti:

0 poslanci

6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Radimov
Poslanom OZ bol elektronickou poštou zaslaný Komunitný plán obce Radimov. Komunitný
plán sociálnych služieb obce Radimov bol spracovaný v tomto roku v zmysle Zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý je platný od 1.1.2009. Komunitný plán je metóda,
pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali
špecifikám našej obce a potrebám našich občanov. Našou snahou je, aby sme postupne
v ďalšom období zabezpečovali úlohy a ciele stanovené v Komunitnom pláne sociálnych
služieb. Vďaka komunitnému plánu sa nám bude dariť adresnejšie a efektívnejšie využívať
financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to potrebné
a dôležité. Dokument je podkladom nielen pre odborníkov, ale pre všetkých obyvateľov obce.
Tento dokument predstavuje akýsi návod na riešenie sociálnej situácie občanov našej obce.

UZNESENIE č. 4/2019
OZ schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Radimov

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L., Štefková M.,
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Proti: 0 poslanci:

7. Poskytnutie dotácii z rozpočtu obce pre rok 2019
Starostka obce predložila poslancom prijaté žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 na
činnosť spoločenských organizácií a to:.
Základná organizácia záhradkárov Radimov – Ochutnávka ovocných destilátov žiadosť 500,00 € (viď. príloha č.3)
Základná organizácia záhradkárov Radimov – Vínna cesta žiadosť - 400,00 € (viď. príloha č.4)
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – na činnosť DHZ o 1 000,00 € (viď. príloha č.5)
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – na činnosť TJ žiadosť o 4 500,00 € (viď. príloha
č.6)
Kynologický klub – na činnosť o 300,00 € (vid. príloha č.7)
Predložené žiadosti spĺňajú všetky náležitosti VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce, boli predložené v stanovenom termíne do 31.03.2019.
UZNESENIE č. 5/2019
OZ schvaľuje dotácie na činnosť spoločenských organizácii v obci Radimov.
Základná organizácia záhradkárov -. Ochutnávka ovocných destilátov 500,00 €
Základná organizácia záhradkárov – Vínna cesta Radimov 400,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – činnosť DHZ Radimov 1 000,00 €
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – činnosť TJ 4 500,00 €
Kynologický klub – činnosť 300,00 €

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L., Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

8. Návrh zloženia komisie ochrany verejného záujmu
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z. z. ukladá zriadiť komisiu na kontrolu
majetkových pomerov verejných funkcionárov. V našom prípade sú verejnými funkcionármi
starostka obce, hlavný kontrolór obce.
Starostka obce predložila návrh zloženia komisie:
Stanislav Tokoš – Doma dobre, Ing. Jozef Pavlík – SMER – SD, Anna Sasová – KDH
Ivan Tokoš – NEKA, Mgr. Lucia Žilínková - KDH
UZNESENIE č. 6/2019
OZ schvaľuje komisiu verejného záujmu v zložení Stanislav Tokoš – Doma dobre, Ing.
Jozef Pavlík – SMER – SD, Anna Sasová – KDH, Mgr. Lucia Žilínková – KDH, Ivan Tokoš –
NEKA
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9. IBV II. etapa
Starostka obce informovala poslancov OZ o stave IBV II. etapa. Stretla som sa so všetkými
projektantmi zainteresovanými pre IBV II etapa. Stav IBV je nasledovný :
Projekty plyn: Peter Škrovan – SP platné do 31.10.2019, povolenie od plynárov na realizáciu
projektu je do 3/2020 vrátane kolaudačného rozhodnutia. Predmetná zmluva sa dá ešte o 1 rok
predĺžiť, požiadať treba v 11/2019. Rozpočet 32 031,16 €
Projekty voda: Budovič – SP platné do 20.3.2020, celkový rozpočet 223 769,98 €, vysúťažený
za 92457,19 realizátor stavby fy. Aquastav, a.s. Bratislava
Komunikácie: p. Jahelka – SP 11.12.2019, rozpočet stavby 375 246,19 €
Projekty elektro: p. Londák – SP 20.12.2019 realizácia Západoslovenská distribučná.
Doriešil sa hlavný koridor inžinierskej siete. V mesiaci február bol prepracovaný GP na
hlavnom koridore inžinierskych sietí elektriny. Starostka predložila poslancom zmluvu
o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 255/1 o výmere 122 m2 na základe GP č. 98/2018
zo dňa 8.2.2019.
UZNESENIE č. 7/2019
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 255/1 na základe GP č.
98/2018 zo dňa 8.2.2019, zhotoviteľ Ing. Vladimír Nemec na pokládku inžinierskych sietí
elektriny.
HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L., Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

IBV I etapa: Starostka obce informovala poslancov o stave cesty na IBV I etapa, ktorá by sa
mala dokončiť, nakoľko sú tam dva domy skolaudované, jeden obývaný neskolaudovaný
a posledný pred kolaudáciou. Stav priestoru kde by mala byť realizovaná nová cesta je
zablatený a majitelia pozemkov žiadajú jej dokončenie, ktoré im bolo v minulom roku
starostom obce prisľúbené. Návrh riešenia starostkou: obhliadka priestoru stavebnou komisiou
za prítomnosti stavebného inžiniera a podať informáciu o riešení.
10. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o stave hnuteľného majetku obce Radimov
A./ Materská škola (MŠ)
- oboznámenie poslancov s vyhláseným výberovým konaním na pozíciu riaditeľky Materskej
školy Radimov. Do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač. Poverená riadením
naďalej zostáva p. Anna Žilínková. p. poslanec Pavlík upozornil na problém poverenia
riadením MŠ 3x za sebou tou istou osobou, zároveň navrhol riešenie vo forme skrátenej
zákonnej lehoty na vyhlásenie nového výberového konania na danú pozíciu.
- starostka obce oboznámila poslancov s havarijnou situáciu strechy MŠ – zateká. Časť strechy
bola v roku 2017 opravená, ale problém je teraz na streche sedlovej. Starostka obce predložila
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poslancom OZ rozpočet rekonštrukcie strechy vo výške 55 000 € s odporúčaním rekonštrukcie
realizácie sedlovej strechy po celej budove. Cena vypracovania projektovej dokumentácie
k uvedenej rekonštrukcií je 2 400,-€. Starostka zároveň navrhla čiastočnú možnosť riešenia
danej situácie - požiadať o dotáciu z MFSR individuálne potreby obcí potrieb na havarijný stav
strechy MŠ max. požadovaná výška dotácie je 15 000 €
- starostka obce oboznámila poslancov so stavom vybavenia školského dvora pri
MŠ. Nutnosťou je odstránenia drevenej šmykľavky z areálu školského dvora, nakoľko podľa
posudku revízneho technika je technický stav nevyhovujúci a nie je certifikovaná. Je podaná
žiadosť o dotáciu z VUC.
- v areáli TJ je treba opraviť respektíve vymeniť šmýkačku nakoľko je prasknutá. Odhadovaná
cena certifikovanej šmýkačky je cca 300,-€.
B) Hasičská zbrojnica
- starostka obce oboznámila poslancov OZ s kúpou interiérového vybavenia do zasadacej
miestnosti DHZ. Zakúpené bolo : 30 ks stoličiek v cene 16,90 €/ks, 8 ks stolov v cene 96 €/ks,
1 ks skrinka 2 x 0,9 m v cene 197 € Poslanec S. Tokoš vzniesol námietku, že na minulom OZ
neboli poslanci oboznámení s plánovaným nákupom interiérového vybavenia has. zbrojnice.
Na základe jeho námietky poslanec I. Tokoš potvrdil, že o interiérovom vybavení sa jednalo na
predchádzajúcich zastupiteľstvách.
- starostka obce informovala poslancov OZ, že zo strany obce bolo v minulom roku požiadané
o hasičské auto IVECO. Požiadavka bude podľa predbežných informácií splnená, preto treba
vyriešiť jeho garážovanie. Ďalej je potrebné doriešiť vykurovanie hasičskej zbrojnice
a sociálne zariadenie. Financovanie je možné realizovať z prostriedkov ministerstva vnútra,
nakoľko by mala vyjsť ďalšia výzva, do ktorej by bolo možné sa zapojiť. Toto je podmienené
vypracovaním projektovej dokumentácie.
Ing. Gronský – hl. kontrolór obce, informoval poslancov o nutnosti vypracovať viacero
projektov a následne ich predkladať na jednotlivé výzvy, z dôvodu krátkych časových lehôt na
vypracovanie dokumentácie k projektom po vyhlásení výzvy.
Poslanec p. Pavlík a poslanec p. S. Tokoš následne vzniesli dotaz ohľadom ceny novej garáže.
Ako riešenie predostreli 2 možnosti:
A) vypustiť cisternu, parkovať vonku a garážovanie riešiť pred zimou
B) predať cisternu
Poslanec p. Pavlík pri tejto téme vzniesol námietku k cene za rekonštrukciu fasády hasičskej
zbrojnice v r. 2018. Celková cena bola cca 60000,- €.
Poslanci sa následne dohodli na potrebe vypracovania celkového projektu na dokončenie
hasičskej zbrojnice, ktorý by obsahoval rozpočet jednotlivých prác, a to garáž, WC, žumpa,
kúrenie. K projektu dokončenia hasičskej zbrojnice požadujú aj stanovisko miestneho
hasičského zboru a stanovisko k potrebe hasičskej techniky.
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C./ Kabíny TJ
- starostka obce oboznámila poslancov s havarijným stavom budovy kabín TJ. Riešenie
elektroinštalácie, septiku odpadov, odpady, sanita, rozvod vody, strecha, fasáda. Informovala
poslancov OZ o vyhlásenej výzve z Úradu vlády SR podprogram 3 údržba športovej
infraštruktúry v max. výške poskytnutia dotácie 20 000 €. Do tejto výzvy starostka obec
zapojila. Celkové náklady časti rekonštrukcie sú 22 517,00 € spolufinancovanie obce 5 %.
Touto rekonštrukciou by bola vyriešená elektroinštalácia. Predložená časť projektovej
dokumentácie bola v hodnote 360,00 € a je potrebné projektovú dokumentáciu dokončiť
odhadovaná cena 900,00 €. Spracovanie žiadosti fy. Gemini group s.r.o. a verejné obstaranie
500,00 €
p. Pavlík vzniesol námietku že by bolo dobré najskôr vyriešiť kanalizáciu, ako riešenie
predostrel čističku odpadových vôd – toto bolo už zo strany obecného úradu prejednané
s odborom životného prostredia, čističky sa nepovoľujú..
Následne vzniesli poslanci ako riešenie možnosť vybudovať spoločný septik pre hasičskú
zbrojnicu a TJ, podľa predbežného zhodnotenia skutočného stavu toto riešenie nie je tiež
vhodné.
Starostka v tomto bode oboznámila poslancov OZ s možnosťou rozšírenia športového areálu.
Nakoľko sa ešte stále vyskytujú výzvy na realizáciu multifunkčných ihrísk a naša obec nemá
priestor kde by sa dalo takéto ihrisko vybudovať. Taktiež umiestnenie lunaparku počas
hodového obdobia je v našej obci problematické, časť lunaparku je umiestnená po dohode s RD
Petrova Ves na priľahlých poľných pozemkoch. Navrhla vypracovať geometrický plán
zväčšenia športového areálu a následné vysporiadanie pozemkov.

D./ Šesť bytová jednotka (6bD)
Stav šesť bytovej jednotky (6bD): problém s kanalizáciou, prešetrenie kanalizácie kamerou
sondou. Jedna vetva bola opravená, ale na druhej je niekde prevalené potrubie a vracia sa späť
splašková voda. Ďalším problémom 6bD sú plynové kotly. Podľa vyjadrenia p. Vajlu, ktorý
kotly opravuje, je nutné vymeniť všetky kotly. Toto stanovisko zdieľa aj revízny technik.
Momentálne sa na bytovke nachádzajú nekondenzačné kotly, ktoré sa už nevyrábajú. Riešením
by bolo kúpiť kondenzačné kotly, ktoré sú zároveň dnes aj úspornejšie. Odhadovaná cena
kotlov je cca 16 000,00 €. S výmenou kotlov je podmienené vyvložkovanie komína cca 2000,00
€. Peňažné prostriedky na výmenu kotlov by bolo možné riešiť cez kontokorentný úver, ktorý
i dnes splácajú nájomníci. Je potrebné dokončiť oplotenie zo zadnej strany 6 bD.
E./ Kultúrny dom (KD)
V roku 2017 bol podaný projekt na zateplenie KD cez poľnohospodársku platovú agentúru,
tento projekt bol v zmysle výzvy doplnený v 10/2018. K dnešnému dňu nemáme žiadne
stanovisko, či je projekt schválený alebo nie. Projekt je podaný na sumu 103 000,00 €, z toho
spoluúčasť obce je cca 5 000,00 €. Poslanci boli zároveň oboznámení so zlým stavom
elektroinštalácie v KD a OcÚ.
p. Tokoš S. podal pripomienku, aby bolo riadne sfunkčnené WC v Kultúrnom dome.
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F./ Chodníky
Obec je zapojená do projektu mala akčná skupina (MAS), cez ktorý sa bude realizovať zakrytie
priekopy (chodníky) od č.p. 191 po č.p. 203 v objeme 100 000 €, projekt je podaný od roku
2016. V roku 2017 bol projekt upravený na sumu 60 000,00 € a v roku 2018 bolo obciam, ktoré
sú do tohto projektu zapojené oznámené, že finančné prostriedky budú obciam poskytnuté po
úspešnosti projektu v objeme 25 000,00 €. Podľa posledných dostupných informácií realizácia
projektu by mala prebehnúť v 4/2020.
p. Sasová poznamenala, že by bolo vhodné riešiť aj zlý stav komunikácie na Záhumní.

G./ Oddychová zóna
Starostka obce informovala poslancov o upozorneniach občanov na oddychovú zónu pri pošte:
povrch je zvlnený, čo naznačuje, že podložie pod zámkovou dlažbou sadá. Oporná stena, ktorá
je z tehly zvetráva a rozsýpa sa. Starostka navrhuje vyhotoviť statický posudok.
H./Autobusová zastávka
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že by bolo vhodné dokončiť poslednú autobusovú
zastávku pri pošte. Poslancom bola predložená jej vizualizácia a bol oslovený poslanec p.
Tokoš I. s realizáciou kovovej konštrukcie na danú zastávku. Odhadovaná cena je 2000-,€

CH./ Rigol
Potreba opravy prekrytia rigolu pri p. Hanzalíkovi a pri cintoríne

I) Odpadové hospodárstvo
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s nepriaznivým vývojom separácie odpadov v našej
obci. Obec je na poslednom mieste v separácii odpadu Skalického okresu. Od 1.3.2019 sa bude
platiť poplatok za skládkovanie komunálneho odpadu, ktorý sa bude odvíjať od vyseparovanej
zložky odpadu v obci. Obec Radimov za minulý rok vyprodukovala 141 t odpadu. Cena pri
aktuálnej separácii je 12€/t, čo predstavuje cca 1700,00 € za rok navýšenie nákladov na
likvidáciu odpadu. Za minulý rok boli náklady na odpad v obci vo výške 17 000,00 € a výnosy
vo výške 10 620,00 €. Uvedená situácia sa dá podľa starostky riešiť zvýšením poplatku za TKO
od 1.1.2020, alebo zvýšením separácie odpadu v obci. Je žiaduca úprava počtu popolníc na
domácnosť, upraviť frekvenciu vývozu raz za tri týždne.
p. Tokoš S. zároveň poznamenal, že by bolo vhodné porozmýšľať nad uľahčením podmienok
separácie pre občanov zo strany obce. Starostka predniesla návrh na separačné stojany do
domácností.
Starostka obce oznámila poslancov, že bude za pohostinstvom pristavený kontajner na
haluzovinu a kontajner na veľkoobjemový odpad. Podotkla zvolať verejnú schôdzu, na ktorej
budú občania oboznámení so separáciou odpadu.
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p. Štefková poznamenala aj vhodnosť doriešenia bioodpadu

J./ Starostka obce navrhla odmenu pre pána kronikára obce p. Jozefa Žilínka vo výške
300,00 €. Nakoľko od roku 2015 odmena kronikára nebola poskytnutá.

UZNESENIE č. 8/2019
OZ schvaľuje odmenu kronikárovi p. Jozefovi Žilínkovi vo výške 300,00 €

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L., Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

K./ návrhy a pripomienky poslancov
Poslankyňa p. Štefková predostrela na zváženie zaviesť pre p. Žilínka pravidelnú odmenu
Poslankyňa p. Sásova predniesla požiadavku opraviť kľučku na cintoríne

Poslanec p. Tokoš I a prítomní občania navrhli zaoberať sa v blízkej budúcnosti aj odpadom
poletujúcim počas veterného počasia pri križovatke na Petrovu Ves a Holíč zo skládky
odpadov. P. Tokoš I poznamenal, že by bol ochotný vyhotoviť o predmetnej veci fotografie.
Starostka reagovala, že sa môžeme zaoberať touto skutočnosťou , ale miesto, na ktorom sa
nachádza väčšie množstvo naleteného odpadu nie je v našom katastri, ale v katastri obce Gbely

Poslanec p. Tokoš S. a p. Pavlík – sa dotazovali informácie ohľadne skončenia pracovného
pomeru p. Kozánkovej. Nakoľko p. Kozanková bola zamestnancom obce a riešenie
pracovnoprávnych vzťahov podlieha plnej kompetencii starostky obce a nie obecnému
zastupiteľstvu na dotaz nebolo odpovedané. Na túto skutočnosť boli upozornení i hl.
kontrolórom obce.

Poslanec p. Pavlík podáva jednotlivé návrhy
- návrh na 6 týždňové alebo 2 mesačné stretnutia OZ
- návrh na vypracovanie plánu práce starostu
- návrh na vypracovanie plánu dovoleniek starostu a sekretárky obce
- návrh podávať týždeň vopred pred zastupiteľstvom všetky prejednávané materiály
- návrh na zníženie finančného limitu starostke obce na sumu 500,- €
- návrh preskúmať staré VZN, rokovací poriadok, smernice
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11./Diskusia
Do diskusie sa zapojili prítomní občania
- p. Kocák Leonard vybudovanie rigolu pred jeho domom, nakoľko mu tečie voda do
garáže
- p. Masaryková Štefánia odstránenie mláky pred č.p. 31
- sl. Tokošová Karin či by pracovníci obce nemohli čistiť priekopy pred ich domom, keď
priestor obci predali na vybudovanie chodníka a ten stále nie je hotový.
- p. Chocholáčková Sylvia či by sa dalo umiestniť dopravné zrkadlo na križovatku pri
pohostinstve a urobiť poriadok v časti Krenovica so stojacimi autami
- p. Masaryk Miroslav mal dotaz na skládku nebezpečného odpadu, čo sa mala realizovať
na Brestoch. Starostka informovala, že realizácia bola zastavená.

12. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala sa prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 18.03.2019
Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Tokoš

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

Ing. Monika Štefková

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

Zapísala:
Lucia Čížková

.....................................
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Príloha
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 13.03.2019 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
1/2019
OZ berie na vedomie správu o činnosti hl. kontrolóra za rok 2018

výrok

dátum
výroku
18.3.2019

podpis starostky

schvaľujem
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu
schvaľujem
za rok 2018
OZ schvaľuje plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2018 bez výhrad
schvaľujem
OZ schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Radimov
schvaľujem
OZ schvaľuje dotácie na činnosť spoločenských organizácii v obci Radimov
Základná organizácia Záhradkárov -. Ochutnávka ovocných destilátov 500,00
€
Základná organizácia Záhradkárov – Vinna cesta Radimov 400,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – činnosť DHZ Radimov 1 000,00 €
schvaľujem
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – činnosť TJ 4 500,00 €
Kynologický klub – činnosť 300,00 €
OZ schvaľuje komisiu verejného záujmu v zložení Stanislav Tokoš – Doma
schvaľujem
dobre, Ing. Jozef Pavlík – SMER – SD, Anna Sasová – KDH
Ivan Tokoš – NEKA, Lucia Žilínková -KDH
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 255/1 na
schvaľujem
základe GP č. 98/2018 zo dňa 8.2.2019, zhotoviteľ Ing. Vladimír Nemec na
pokládku inžinierskych sietí elektriny.
OZ schvaľuje odmenu kronikárovi p. Jozefovi Žilínkovi vo výške 300,00 €
schvaľujem

18.3.2019

18.3.2019
18.3.2019

18.3.2019

18.3.2019

18.3.2019

18.3.2019
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Príloha
18.3.2019
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