OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 25. 03. 2019 o 18:00 hod v malej sále KD

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove otvorila 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. Návrh zástupcu za obec do urbárnej spoločnosti Radimov
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

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

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Vaňková Katarína, Anna Sasová
Zapisovateľ: Lucia Čižková

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2019 - splnené
Uznesenie č. 2/2019 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

4. Návrh zástupcu za obec do urbárnej spoločnosti Radimov
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh člena do urbárnej spoločnosti Radimov. Navrhla
poslanca p. Stanislava Tokoša, ktorý sám prejavil záujem o zastupovanie obce v urbárnej
spoločnosti. Obec Radimov je vlastníkom urbáru o výmere 5 129,83 m2 čo predstavuje 1,39
hlasu alebo 383,97 podielu. Poslanci sa zaujímali, aký dôvod má p. poslanec Tokoš, aby bol
menovaný zástupcom za obec. Svoj záujem zdôvodnil tým, že chce aby urbárna spoločnosť
fungovala v súlade so zákonom a stanovami urbárnej spoločnosti

UZNESENIE č. 9/2019
OZ schvaľuje p. Stanisla Tokoša za zástupcu obce do urbárnej spoločnosti Radimov

HLASOVANIE:

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

5. Rôzne
Starosta obce informovala poslancov OZ:
A./ O výzve z environmentálneho fondu na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov
vrátane zatepľovania. V tejto výzve by sa dala riešiť havarijná situácia strechy MŠ. Nakoľko je
uzávierka výzvy 16.4.2019 z časového hľadiska nie je možné v tak krátkom čase pripraviť
projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie.
B./ O možnosti podať žiadosť na Ministerstvo financií SR „Individuálne potreby obce“ v sume
15000 € na rekonštrukciu a modernizáciu budovy školskej jedálne. Rozpočtové náklady 15 000
€ z roho 5% spoluúčasť 1500 € dotácia vo výške 13500 €. Získaním tejto dotácie by sa vyriešila
oprava strechy a fasády ŠJ. Poukázala na vlhkosť až pleseň na stenách v pivničných
priestoroch ŠJ. Navrhované riešenie po konzultácii s Ing. V. Ovečkom je obloženie stirodurom
a postavenie novej stany po celom obvode pivničného priestoru ŠJ.
C./ Dôležitosť riešenia situácie na oddychovej zóne. Potreba vyhotovenia statického posudku.
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D./ Rekonštrukcia autobusovej zastávky - p. Tokoš Ivan bol znovu oslovený o vypracovanie
návrhu vizualizácie novej zastávky pri pošte. p. Štefková opäť navrhla odstránenie alebo
skrátenie starej striešky telefónneho automatu. Poslanci so skrátením nesúhlasili, nakoľko
zostanú ostré hrany a navrhli presunúť pod striešku poštovú schránku.
E./ Predložený leták na triedený odpad a vnútorný predpis odpadového hospodárstva (viď.
príloha č.1), zakúpenie stojanov na triedený odpad do každej domácnosti. Poslankyňa p.
Štefková navrhla zapojiť obec do projektu na získanie kompostérov.
F./ Obecný úrad príjme jedného zamestnanca, ktorý bude vykonávať údržbárske práce v
priestoroch obecných budov a pomocné práce pri údržbe verejných priestranstiev vo
vlastníctve obce.
G./ Obecný úrad nespĺňa podmienky bezpečnostného projektu obce Radimov. Obec nemá
elektronický bezpečnostný systém, nemá dostatočne zabezpečenú finančnú hotovosť
nachádzajúcu sa v budove OcÚ, taktiež inventár a vybavenie kancelárii nezodpovedá
bezpečnostným podmienkam, ktoré obec musí mať zabezpečené podľa bezpečnostného
predpisu. Na základe uvedeného bude starostka obce aj túto situáciu v najbližšej dobe riešiť.
H./ Doriešenia výmeny zárubní na budove DHZ, nakoľko sú zakúpené nové dvere od minulého
roku. Zárubne sú staré, poškodené a dvere nie je možne na ne osadiť.
CH./ Projekt IBV I. etapa cestná komunikácia zadaný Ing. Júliusovi Jahelkovi. Po vyhotovení
projektovej dokumentácie bude starostka obce poslancov informovať ako sa bude ďalej
postupovať s cestou na I. etape.

UZNESENIE č. 10/2019
OZ schvaľuje 5 % spoluúčasť podania žiadosti na MF SR „rekonštrukcia a modernizácia
budovy ŠJ.“
HLASOVANIE:

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

0 poslanci

6./Diskusia
--------------
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7. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala sa prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 29.03.2019

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Katarína Vaňková

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

Bc. Anna Sasová

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

Zapísala:
Lucia Čížková

.....................................
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Príloha
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 25.03.2019 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
výrok
uznesenia
9/2019
OZ schvaľuje p. Stanisla Tokoša za zástupcu obce do urbárnej spoločnosti
schvaľujem
Radimov
10/2019

OZ schvaľuje 5 % spoluúčasť podania žiadosti na MF SR „rekonštrukcia
schvaľujem
a modernizácia budovy ŠJ.

dátum
výroku

podpis starostky

30.3.2019

30.3.2019
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