OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 11. 03. 2020 o 18:00 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 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.
Starostka obce oznámila prítomným, že Obecné zastupiteľstvo je neverejné z dôvodu
epidemiologických opatrení.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020
5. Protest prokurátora na VZN č 1/2008 o učení pravidiel času predaja
6. VZN č. 1/2020 o učení času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území
obce Radimov
7. VZN č. 2/220 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Radimov
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a kontrolóra obce.
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2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Jozef Pavlík, Mgr. Lucia Žilínková
Ing. Jozef Pavlík odmietol funkciu overovateľa zápisnice. Následne starostka obce určila za
overovateľa zápisnice p. Stanislava Tokoša, ktorý súhlasil.
Overovatelia zápisnice: Stanislav Tokoš, Mgr. Lucia Žilínková
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Vaňková

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne - vpuste (realizácia jar 2020)
Uznesenie č. 30/2019 - splnené
Uznesenie č. 31/2019 - splnené
Uznesenie č. 32/2019 - splnené
Uznesenie č. 33/2019 - splnené
Uznesenie č. 34/2019 - splnené
Uznesenie č. 35/2019 - splnené
Uznesenie č. 36/2019 - splnené
Uznesenie č. 37/2019 - splnené
Uznesenie č. 38/2019 - splnené
Uznesenie č. 39/2019 - splnené
Uznesenie č. 40/2019 - splnené

4. Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2020
Spoločenské organizácie doručili na obec Radimov žiadosti na ich činnosť v roku 2020.
Žiadosti doručili: DHZ Radimov žiadosť na 1000 €, SZZ Radimov – Ochutnávka ovocných
destilátov 800,00 €, TJ Družstevník Radimov 5000,00 €. Starostka obce informovala
poslancov, že rozpočet pre rok 2020 počíta s finančnou podporou spoločenských organizácií
našej obce. V rozpočte je rozpočtovaná suma na tento účel na položke 600 suma 7100,00 € čo
znamená, že nebude treba úprava rozpočtu po ich prípadnom schválení.
Ing. Jozef Pavlík požiadal, aby boli v budúcnosti poslancom vopred zaslané všetky žiadosti
o dotáciu aj s uvedením účelovosti.
Starostka obce mu vysvetlila, že predložené žiadosti organizácie žiadajú na celoročné aktivity
organizácií a všetky zložky ich musia po vyčerpaní zúčtovať presne načo boli použité.

UZNESENIE č. 1/2020
OZ schvaľuje dotácie pre spoločenské organizácie v našej obci vo výške:
DHZ Radimov 1000,00 €;
SZZ 800,00 €;
TJ Družstevník Radimov 5000,00 €
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HLASOVANIE:

Za: 6 poslancov: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Zdržal sa: 1
Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

5. Protest prokurátora k VZN č.1/2008 o určení pravidiel času predaja
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný protest prokurátora k VZN č. 1/2008.
Starostka obce vysvetlila poslancom, že predmetné VZN nespĺňa nové zákonmi stanovené
podmienky a musí byt zrušené a nahradené novým. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.

UZNESENIE č. 2/2020
OZ berie na vedomie protest prokurátora k VZN č. 1/2008 o čase predaja na území obce
Radimov.

HLASOVANIE:

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

6. VZN č. 1/2020 o určení času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území
obce Radimov
Starostka obce predložila poslanom VZN č. 1/2020 o určení času predaja v obchode a čase
prevádzky služieb na území obce Radimov. Poslanci k predmetnému VZN mali len jednu
pripomienku upraviť čas predaja pre potraviny od 5:30 hod.
UZNESENIE č. 3/2020
OZ schvaľuje VZN 1/2020 o určení času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na
území obce Radimov

HLASOVANIE:

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

7. VZN č. 2/220 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Radimov
Elektronickou poštou bolo poslancom OZ zaslané VZN o ochrannom pásme pohrebiska
poslanci nemali námietky a predmetné VZN schválili.

3

UZNESENIE č. 4/2020
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Radimov.

HLASOVANIE:

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

8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že dňom 1.apríla 2020 končí mandát hlavného

kontrolóra obce Radimov. Z toho dôvodu musí byť vyhlásené na túto funkciu výberové
konanie v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Vyhlásená voľba bude
zverejnené na informačnej tabuli obce, webovej stránke obce a uverejnená v jednom
regionálnom periodiku. Žiadosti na funkciu hlavného kontrolóra obce je možné podávať do
24. marca 2020.
K uvedenému bolo prijaté
UZNESENIE č. 5/2020
OZ schvaľuje vyhlásenie Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce
Radimov.

HLASOVANIE:

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

9. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ:
-

-

-

IBV návšteva elektrikárov na mieste stavby 01.04.2020
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozšírenie vodovodnej siete z
Environmentálneho fondu zatiaľ nie je schválená. VO na dodávateľa stavby je
ukončené.
Je podpísaná zmluva s MV SR dostavba dvojgaráže. V priebehu mesiaca apríl by sa
malo začať s VO na dodávateľa stavby. Žiadosť bola podaná na cieľovú sumku 30 000
€|. Obci bola schválená dotácia na tento účel vo výške 11 249,10 €.
Je potrebné zakúpenie automobilu pre pracovníkov obce, nakoľko felícia je
v nevyhovujúcom stave.
Bola podaná cenová ponuka na rekonštrukciu parkiet v KD
Obec podala žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR na rekonštrukciu
a modernizáciu budovy ŠJ (strecha ŠJ).
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-

-

Informácia o odpadovom hospodárstve: V roku 2019 bolo v našej obci
vyseparovaných 40,07% zložiek odpadu v porovnaní s rokom 2018, kedy bolo
vyseparovaných 12,01 %.
Dňa 10.3.2020 prebehla obhliadka tují na cintoríne, pri DS – povolenie výrubu začne
v pondelok 16.03.2020
Informácia k ÚZP obce Radimov
Podanej žiadosti od DHZ Radimov o mimoriadnu dotáciu na zakúpenie novej
hasičskej striekačky PS 12 v hodnote 7500€.

10. Diskusia
A./ V diskusii sa poslanci zhodli, že IBV je prioritou. Nakoľko obec nedisponuje dostatkom
finančných prostriedkov na dobudovanie inžinierskych sietí, Ing. Pavlík Jozef navrhol vytýčiť
pozemky, stanoviť cenu za meter štvorcový a začať pozemky odpredávať. Ostatní poslanci
súhlasili.
B./ Prístavba dvojgaráže k hasičskej zbrojnici. Ing. Pavlík Jozef navrhol zatiaľ počkať s VO
na dodávateľa stavby nakoľko bolo schválených len 11 249,10 € a obec by musela stavbu
dofinancovať sumou cca 60 000 €.
Starostka obce vysvetlila, že priestory, ktoré by boli vybudované by okrem parkovania
hasičského auta slúžili obci, nakoľko obec nedisponuje žiadnymi vhodnými priestormi , ktoré
sú potrebné aj na uskladnenie, parkovanie majetku obce.
C./ Poslanci navrhli, aby sa pripravil plán investičných akcií, ktoré by sa mali v obci
realizovať.
D./ Poslanci súhlasili s kúpou menšieho úžitkového vozidla pre obec.
E./ Ing. Štefková M. navrhla opravu roštov pri MŠ.
F./ K žiadosti o mimoriadnu dotáciu na zakúpenie hasičskej striekačky PS 12 p. Štefková M.
navrhla poskytnúť sumu vo výške 2 000 €.
HLASOVANIE:

Za:
1 poslanec: Štefková M.
Zdržal sa: 1 poslanec: Pavlík J.
Proti:
5 poslancov: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Tokoš S.

Ďalší návrh bol poskytnúť sumu vo výške 1 500 €.

UZNESENIE č. 6/2020
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu pre DHZ Radimov vo výške 1 500,00 € na nákup
hasičskej striekačky PS 12.
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HLASOVANIE: Za: 5 poslanci: Štefková M., Vaňková K., Žilínková L, Tokoš S., Tokoš I
Zdržali sa: 1 poslanci: Pavlík J.,
Proti: 1 poslanec: Sasová A.

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

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 12.03.2020

Biskupičová Kristína
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Stanislav Tokoš

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

Lucia Žilínková

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

Zapísala:
Mgr. Katarína Vaňková

....................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 11.03. 2020 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
1/2020
OZ schvaľuje dotácie pre spoločenské organizácie v našej obci vo výške:
DHZ Radimov 1000,00 €; SZZ 800,00 €; TJ Družstevník Radimov 5000,00 €
2/2020
OZ berie na vedomie protest prokurátora k VZN č. 1/2008 o čase predaja na
území obce Radimov.
3/2020
OZ schvaľuje VZN 1/2020 o určení času predaja v obchode a čase
prevádzky služieb na území obce Radimov
4/2020
OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce
Radimov.
5/2020
OZ schvaľuje vyhlásenie Výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra Obce Radimov.
6/2020
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu pre DHZ Radimov vo výške 1 500,00 €
na nákup hasičskej striekačky PS 12.

schvaľujem

dátum
výroku
12.03.2020

schvaľujem

12.03.2020

schvaľujem

12.03.2020

schvaľujem

12.03.2020

schvaľujem

12.03.2020

schvaľujem

12.03.2020

výrok

podpis starostky
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