OBEC

RADIMOV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 20.04. 2022 o 17:00 hod v malej sále kultúrneho domu

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 5, 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 OZ a doplnila bod programu
o Komunálne voľby v roku 2022 ako bod č.11, pôvodné body sa posúvajú na bod 12 - Rôzne,
13 - Diskusia a 14 – Záver. Vyzvala poslancov o pripomienky a doplňujúce návrhy
k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom a doplnenými bodmi súhlasili.

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2021
5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021
7. Záverečný účet obce za rok 2021
8. Zriadenie vecného bremena inžinierskych sietí pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
9. Zriadenie vecného bremena pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
10. Predĺženie platnosti kontokorentného úveru
11. Komunálne voľby v roku 2022
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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1. Otvorenie
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: Stanislav Tokoš, Lucia Žilínková
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 1/2022 - splnené
Uznesenie č. 2/2022 - splnené
Uznesenie č. 3/2022 - splnené
Uznesenie č. 4/2022 - splnené
Uznesenie č. 5/2022 - splnené

4. Stanovisko hl. kontrolóra k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu za rok 2021 dostali poslanci
spolu s pozvánkou na zasadnutie. (viď. príloha č. 1). Keďže nemali k nemu žiadne pripomienky,
obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie.
UZNESENIE č. 6/2022
OZ schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu rozpočtu obce
Radimov za rok 2021

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Sasová A.
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2021 (viď. príloha č.2). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Radimov za rok 2021 na vedomie.

6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2021
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaná správa audítora o overení účtovnej závierky
za rok 2021 (viď. príloha č. 3). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu audítora
o overení účtovnej závierky obce Radimov za rok 2021 na vedomie.
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7. Záverečný účet obce za rok 2021
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný záverečný účet obce za rok 2021. Záverečný
účet obce je dokument, ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. Vychádza z plnenia rozpočtu
obce podľa jednotlivých kapitol. Podrobne je zhodnotené plnenie príjmov a výdavkov bežných
i kapitálových podľa jednotlivých položiek. V záverečnom účte je zhodnotená tvorba
a použitie prostriedkov rezervného fondu za rok 2021 a rovnako i tvorba a použitie sociálneho
fondu.
Schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2021 vo výške 277 300,80 €, zistený podľa
ustanovenia §10 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol vysporiadaný zostatkom finančných operácii za rok 2021.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 14 783,45 € bol navrhnutý poslancami OZ použiť na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu pre rok 2021.
Vylúčenie z prebytku hospodárenia:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR- dotácia na stravu 1 777,20 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ŠJ 638,396 €
- preplatky TKO 3 163,00 €
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2021. Aktíva obce k 31.12.2021
predstavujú 2 072 079,34 €.
Samostatná časť je venovaná vývoju dlhu obce k 31.12.2021. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 61 524,83 €. U komunálneho univerzálneho úveru u Prima banky je výška dlhu
38 947,58 € u SLSP 108 000,00 € čo predstavuje 51,26 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie
UZNESENIE č. 7/2022
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2021 bez výhrad.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 8/2022
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 256 937,41
€ do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky, splátky úveru.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
Proti:

0 poslanci;

Zdržal sa: 0
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8. Zriadenie vecného bremena inžinierskych sietí pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.
Pri porealizačnom zameraní stavby nového elektrického vedenia bolo zistené, že káblové
vedenie je položené na pozemkoch, ktoré nie sú zazmluvnené medzi oboma zúčastnenými
stranami ZSDIS a Obec Radimov a preto je potrebné zmluvne rozšíriť vecné bremeno o tieto
pozemky na parcelách č. 1040/35, 1040/53, 135/1, 135/3, 233, 250/4, 250/2, 253/7, 255/1
(viď. GP č.259/22, 260/22)
UZNESENIE č. 9/2022
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parcelách č. 1040/35, 1040/53, 135/1, 135/3,
233, 250/4, 250/2, 253/7,255/1 v prospech západoslovenskej distribučnej a. s.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Sasová A.
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

9. Zriadenie vecného bremena pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Pri porealizačnom zameraní stavby nového elektrického vedenia bolo zistené, že káblové
vedenie je položené na pozemku, ktorý nie je zazmluvnený medzi obomi zúčastnenými
stranami Slovenský vodohospodársky podnik a Obec Radimov a preto je potrebné zmluvne
rozšíriť vecné bremeno o tento pozemok - parcelu č. 247, 232/1(viď. GP č. 261/22)
UZNESENIE č. 10/2022
OZ schvaľuje zriadenie vedného bremena na parcele č. 247, 232/1 v prospech slovenského
vodohospodárskeho podniku.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Sasová A.
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

10. Predĺženie platnosti kontokorentného úveru
Poslancom OZ boli zaslané podklady k predĺženiu platnosti kontokorentného úveru, ktorý má
obec otvorený už desať rokov. Nakoľko v júni 2022 končí jeho platnosť, dostali sme ponuku
od Prima banky a. s., a to možnosť predĺženie tohto úveru o ďalších 10 rokov s úrokom 1 %,
čo je výhodnejšie oproti doterajšiemu, nakoľko sme mali úrok 1,76%. V prílohe stanovisko
kontrolóra obce Radimov (viď. príloha č. 4)

UZNESENIE č. 11/2022
OZ schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál, vo forme predĺženia platnosti úveru
na ďalšie obdobie, vo výške 109 540,- EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
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HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Sasová A.
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

11. Komunálne voľby 2022
NR SR stanovila termín komunálnych volieb pre volebné obdobie 2022- 2026 na 22. októbra
2022. Voľby sa budú riadiť volebným kódexom stanoveným v Zákone č. 180/2014 platným
od 1. 7. 2015. Volebná miestnosť bude v malej sále kultúrneho domu. O príprave a konaní
volieb budú občania informovaní obvyklou formou. Obecné zastupiteľstvo k uvedenému prijalo
nasledovné uznesenie.
UZNESENIE č. 12/2022
a.) OZ schvaľuje v obci Radimov pre komunálne voľby 2022 jeden volebný okrsok.
b.) OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 plný úväzok starostovi obce.
c.) OZ schvaľuje na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 počet poslancov 5.

HLASOVANIE Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
k bodu a./; b./:
Proti: 0 poslanci;
Zdržal sa: 0

HLASOVANIE Za: 4 poslanci: Tokoš S., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
k bodu c./:
Proti: 0 poslanci;
Zdržal sa: Tokoš I.

12. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ:
A./ Dňa 19.04.2022 za začali práce na chodníku od cintorína. Pôvodný rozpočet v sume
47 462,84 € chodník a 28 075,37 dažďová kanalizácia - celkom 75 538,21 € môže byť
navýšený o 15% bez nového verejného obstarávania, čo predstavuje sumu 11 330,00 €. Ďalšie
navýšenie ceny o sumu 9 300,00 € za podbetónovanie chodníka, tiež
nie je zahrnuté
v rozpočte, ale po konzultácii ho stavebný dozor odporučil ako vhodné riešenie. Poslanci
s navrhovaným riešením súhlasili.
UZNESENIE č. 13/2022
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na chodník od cintorína o 15% a zároveň súhlasí
s navrhovaním riešením podbetónovania chodníka.

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
Proti:

0 poslanci;

Zdržal sa: 0
5

B./ V priebehu mesiaca máj prebehne výberové konanie na zhotoviteľa stavby prístavba
dvojgaráže. Zároveň informovala poslancov OZ o havarijnom stave schodiska na športový
areál. Po konzultácii so stavebným inžinierom sa navrhuje túto závadu odstrániť spolu
s realizáciou novej prístavby dvojgaráže. Predložený rozpočet opravy schodiska je v sume
12 132,76 €.

UZNESENIE č. 13/2022
OZ berie na vedomie havarijný stav schodiska na športový areál a súhlasí s navrhovaným
riešením.

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Sasová A.
Proti:

0 poslanci; Zdržal sa: 0

C./ Obec bola úspešná v získaní dotácie v sume 500,00 € z TTSK na lavičky a odpadkové
koše.
D./ O podanej žiadosti z fondu rozvoja TTSK v sume 35000,00€ na rekonštrukciu pódia na
ihrisku TJ Radimov. Pripravený rozpočet 40 321,51 €
E./ Bola vyhlásená priama výzva z rezervy predsedu vlády SR. Do tejto výzvy sa chceme
zapojiť s projektom novej fasády na budovu ŠJ.
F./ Bola vyhlásená výzva z rezervy predsedu vlády SR pre spoločenské organizácie v sume
max.
10 000 €. Zapojenie sa do výzvy s akciou Trnkový deň.
G./ Advokátska kancelária MUSCA zastupujúca rodinu Mackovú opakovane zaslala výzvu
k úpravám terénu na pozemku pri bytovke (vid. príloha č.5.). Poslanci jednohlasne navrhujú
zostať pri predchádzajúcom navrhovanom riešení, ktoré bolo už písomne odoslané z minulého
zastupiteľstva.
H./ Bola prijatá žiadosť od SZZ Radimov o prenájom bývalej budovy pošty pre účely
záhradkárskej organizácie Radimov. Z dôvodu zmeny odberateľa energie starostka obce
informoval, že pre všetky snahy od 23.03.2022 je budova stále bez elektriny. Všetky podklady
k uzatvoreniu zmluvy o dodávka elektriny sú v schvaľovacom procese s SPP - dodávateľ
energie.
UZNESENIE č. 14/2022
OZ schvaľuje bezplatný prenájom bývalej budovy pošte pre účely miestnej organizácie
záhradkárov Radimov.
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HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
Proti:

0 poslanci;

Zdržal sa: 0

CH./ Žiadosť p. Martina Forišku o predĺženie nájomnej zmluvy na užívanie starého ihriska
v hliníkoch pre potreby kynologického klubu Holíč. Poslanci súhlasili s uzatvorením zmluvy
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac.

UZNESENIE č. 15/2022
OZ schvaľuje prenájom pozemku parcela č. „E“ 1686 a parcela č. „E“ 1687 „Hliníky“ pre
Kynologický klub Holíč na dobu neurčitú s výpovednou dobou 1 mesiac.

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A.
Proti:

0 poslanci;

Zdržal sa: 0

I./ Sťažnosti p. Vaňka Milana (viď. Príloha č.6).
Starostka – sťažnosť s menovaným prekonzultovala osobne a môžeme ju považovať za
relatívne vyriešenú.

J./ Žiadosť o zriedenie vecného premena pre firmu HK real stav s.r.o. Kopčany na miestu
komunikáciu z obce Radimov do časti Budkovany.
Starostka – neodporúča poslancom OZ o zriadenie vecného bremena z dôvodu, že komunikácia
slúži ako prístupová miestna komunikácia pre všetkých obyvateľov obce Radimov.

UZNESENIE č. 16/2022
OZ neschvaľuje zriadenie vecného bremena pre HK real stav s.r.o. Kopčany na miestnu
komunikácie z obce Radimov do časti Budkovany.
HLASOVANIE: Za: 0 .
Proti: 5 poslanci: Tokoš S., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Sasová A
Zdržal sa: 0

K./ ÚZP obce Radimov je v stave spracovávania a prebieha vyjadrovací proces dotknutých
inštitúcií. Niektoré vyjadrenia majú záporné stanoviská investičnej výstavby v časti
Budkovany. Je potrebné ešte stanovisko odborného hodnotiteľa. Podrobnejšie informácie na
nadchádzajúcom OZ.
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13. Diskusia
 Pripravované akcie v obci
- 30.04.2022 stavanie mája na ihrisku TJ Radimov
- 8.5.2022 Deň matiek v KD Radimov
- 4.6.2022 MDD – rozprávkový pochod pre deti


Veľkoobjemový kontajner
kostolom)



p. Sasová – parapety na budove hasičskej zbrojnice sú zle osadené - zateká fasáda. Dajú
sa reklamovať práce na fasáde hasičskej zbrojnice?
Starostka: nie je to už možné, nakoľko reklamačná doba je už uplynula.
p. Sasová – okolie okolo baru upozorniť majiteľa na udržiavania poriadku a čistoty.
Používanie sociálnych zariadení a nie budovy na malé potreby zákazníkov.
Starostka: - písomne upozorníme nájomcu, aby odstránil tieto nedostatky na ktoré
upozorňujú aj občania. Taktiež je nedostatočná čistota vo vnútornom priestore a čistota
sociálnych zariadení.




pristavený v 18. týždni v počte 2 ks (u Floriána, za

14. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 22.04.2022

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Tokoš Stanislav
Mgr. Lucia Žilínková
Zapísala:
Jaroslava Čechová

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

................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 20.04.2022 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
dátum
text uznesenia
výrok
podpis starostky
uznesenia
výroku
OZ schvaľuje stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu a čerpaniu
6/2022
schvaľujem
22.04.2022
rozpočtu obce Radimov za rok 2021
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2021 bez výhrad.
7/2022
8/2022

9/2022
10/2022
11/2022

12/2022

13/2022
14/2022

OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo
výške 256 937,41 € do rezervného fondu a budú použité na kapitálové
výdavky, splátky úveru.
OZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parceliach č. 1040/53, 23/1,
250/1 v prospech západoslovenskej distribučnej a. s.
OZ schvaľuje zriadenie vedného bremena na parcele č. 247 v prospech
slovenského vodohospodárskeho podniku.
OZ schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál, vo forme predĺženia
platnosti úveru na ďalšie obdobie, vo výške 109 540,- EUR poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
a.) OZ schvaľuje v obci Radimov pre komunálne voľby 2022 jeden
volebný okrsok
b.) OZ schvaľuje pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 plný úväzok
starostovi obce
c.) OZ schvaľuje na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 počet poslancov 5
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu na chodník od cintorína o 15% a zároveň
súhlasí s navrhovaním riešením podbetónovania chodníka.
OZ schvaľuje bezplatný prenájom bývalej budovy pošte pre účely miestnej
organizácie záhradkárov Radimov

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022

schvaľujem

22.04.2022
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Príloha schválenie uznesení
15/2022

16/2022

OZ schvaľuje prenájom pozemku parcela č. „E“ 1686 a parcela č. „E“ 1687
„Hliníky“ pre Kynologický klub Holíč na dobu neurčitú s výpovednou dobou schvaľujem
1 mesiac.
OZ neschvaľuje zriadenie vecného bremena pre HK real stav s.r.o. Kopčany schvaľujem
na miestnu komunikácie z obce Radimov do časti Budkovany.

22.04.2022
22.04.2022
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