OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 09. 12. 2020 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 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. Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2021
5. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 2021-2023
6. Rozpočet 2021-2023
7. Úprava rozpočtu k 31.12.2020
8. Rezervný fond
9. VZN č.3 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Radimov
10. VZN č.5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
11. VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce RADIMOV
12. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže predaj stavebných pozemkov.
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov. Doplnila program OZ o výsledky verejnej obchodnej
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súťaže na predaj stavebných pozemkov IBV II. etapa „Párovce“ ako bod 12, ostatané body za
bodom 12 sa posúvajú s označením 13,14,15
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Katarína Vaňková, Monika Štefková
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne - vpuste (realizácia jar 2021)
Uznesenie č. 22/2020 - splnené
Uznesenie č. 23/2020 - splnené
4. Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2021
Kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s plánom práce hl. kontrolóra obce pre I. polrok 2021.
Plán práce bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na vývesnej tabuli obce Radimov (viď
príloha č.1) V elektronickej forme bol zaslaný poslancom. Poslanci k predloženému plánu
nemali pripomienky neuložili hl. kontrolórovi naviac žiadne úlohy a prijali nasledovné
uznesenie.
UZNESENIE č. 24/2020
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na I. polrok 2021.

HLASOVANIE:

Za: 5 poslancov: Vaňková K., Sasová A., Štefková M., Žilínková L,
Tokoš I.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

5. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu 2021-2023
Kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so svojim stanoviskom k rozpočtu pre rozpočtové
obdobie 2021-2023. Stanovisko bolo poslancom zaslané v elektronickej forme k oboznámeniu
sa. (viď príloha č.2) Poslanci OZ nemali pripomienky k predloženému stanovisku a zobrali ho
na vedomie.
6. Rozpočet 2021-2023
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný rozpočet pre roky 2021- 2023. Rozpočet pre
rok 2021 bol zostavený ako prebytkový.
Príjmy bežné
281 850,00
Výdavky bežné
263 080,00
kapitálové
150 000,00
kapitálové
48 349,00
finančné operácie 66 249,00
finančné operácie 17 913,00
Celkom:
498 099,00
329 342,00
Prebytok hospodárenia vo výške 168 757,00 €
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Poslanci nemali pripomienky a rozpočet schválili. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice č.3

UZNESENIE č. 25/2020
OZ schvaľuje rozpočet pre rok 2021

UZNESENIE č. 26/2020
OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2022-2023

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

7. Úprava rozpočtu k 31.12.2020
Starostka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č.2/2020 (viď príloha č.4).
Zároveň uviedla, že v rozpočte ku koncu roka budú urobené medzi položkové úpravy nakoľko
po zverejnení opatrenia boli prijaté niektoré refundácie a dotácie ako napr. za COVID-19, ktoré
sa musia do konca roka zúčtovať a taktiež dotácie na prenesený výkon.
UZNESENIE č. 27/2020
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 úpravu rozpočtu k 31.12.2020
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

8. Rezervný fond
Starostka obce predložila poslancom návrh čerpanie rezervného fondu (RF) vo výške
192 187,97 €. K návrhu poslanci nemali pripomienky a čerpanie RF schválili bez pripomienok.
UZNESENIE č. 28/2020
OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 192 187,97 €
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci
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9. VZN č.3 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci Radimov
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslené VZN č.3/2020 o určení náležitostí miestnych
daní a miestnych poplatkov v obci Radimov. Poslanci k predloženému VZN nemali
pripomienky a schváliliho
UZNESENIE č. 29/2020
OZ schvaľuje VZN č.3 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

10. VZN č.5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určení podmienok úhrady v školskej jedálni
Poslancom OZ bolo zaslané predmetné VZN č. 5 v elektronickou poštou k preštudovaniu. Vo
VZN bolo o upravená výška poplatku za stravu pre zamestnancov, ktorá bola znížená o 0,50 €
na jedlo. Poslanci k návrhu tohto VZN nemali pripomienky a VZN schválili.
UZNESENIE č. 30/2020
OZ schvaľuje VZN č.5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určení
podmienok úhrady v školskej jedálni
.
HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

11. VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce RADIMOV
Poslancom OZ bolo zaslané VZN č. 4/2020 ktoré samostatne rieši poplatok za vývoz TKO.
Poslanci po rozsiahlej diskusii prijali nasledovné uznesenie. V diskusii
p. Štefková sa dotazovala na likvidáciu biologického a kuchynského odpadu. Navrhla zapojiť
sa do výzvy o dotáciu na kompostéry. Poslankyňa Vaňková a Sasová oponovali, že kompostéry
sa dajú zhotoviť aj z paliet alebo rôznych dosiek a umiestniť na vlastnom pozemku v záhrade.
Starostka - reagovala na dotaz - odložené riešenie v priebehu roka 2021 ponuky vývozných
spoločností biologického a kuchynského odpadu začínajú len prichádzať. Cenové ponuky
zatiaľ nie sú známe bude sa riešiť v priebehu roka 2021.
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UZNESENIE č. 31/2020
OZ schvaľuje VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce RADIMOV

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

12. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Po dohode poslancov OZ na predchádzajúcom, OZ dňa 09.09.2020 na ktorom sa dohodlo, že
pokiaľ nepríde žiadna žiadosť o odkúpenie stavebných pozemkov OZ k vyhodnoteniu verejnej
obchodnej súťaže bude na nasledujúcom OZ v pravidelnom intervale a to 9.12.2020
Uzávierka tretieho kola verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov na IBV za
OcÚ II. etapa „Párovce“. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva sú zároveň členmi výberovej
komisie, ktorá rozhoduje o odpredaji uvedených pozemkov. V termíne do 18.11.2020 nebola
obci doručená žiadna žiadosť o kúpu stavebného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie.

13. Rôzne
Starostka obce
A./ informovala poslancov OZ o stave vybudovaných inžinierskych sietí na IBV II. etapa za
OcÚ „Párovce“. Informovala ich o tom že je skolaudovaný plyn a obec podpísala 8.3.2018
s SPP Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete súčasťou ktorej je zmluva o nájme
plynárenského zariadenia v cene 1 €. Poslanci o tejto informácii mali vedomosť a prijali
nasledovné uznesenie
UZNESENIE č. 32/2020
OZ schvaľuje prenájmom stavby: ,,IBV za Obecným úradom – II. etapa, SO – STL
distribučný plynovod,“ vybudovanej na pozemkoch parc. č. 135/1, 16/2; 16/6, 1040/40,
1040/35, 1040/53, 1040/29 v k. ú. Radimov, ktorá bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy
o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 100320218, zo dňa 08. 03. 2018 a dodatku č.1
k tejto zmluve zo dňa 27.02.2020 pre SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, za sumu 1 €/rok

HLASOVANIE:

Za: 5 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci
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B./ k elektrifikácii IBV II. etapa ako informovala na predchádzajúcom OZ dňa 08.09.2020
uskutočnila sa obhliadka trasy so zástupcami spoločnosti Západoslovenská distribučná.
Realizácia by mala začať prebiehať v najbližších dňoch, hneď ako dostanú vyjadrenie od polície
k dopravnému značeniu. Nakoľko v mesiacoch 10 a 11/2020 bolo veľmi zlé daždivé počasie
tak sa so zástupcami ZSD dohodla na realizácii elektrifikácie IBV v jarnom období 2021. Na
IBV II. etapa zostáva dobudovať vrchná vrstva cesty asfalt, chodníky a verejné osvetlenie vo
výške cca 280 000,00 €

C./ zaslala elektronickou poštou poslancom OZ podklady k rekonštrukcii verejného osvetlenia
ďalej len VO financovaná stredoslovenskou energetikou. Pri súčasnom stave 61 ks svietidiel
predstavuje mesačnú splátku po dobu 15 rokov (180 mesiacov) 280,00 € /mesiac + mesačná
zálohová platba za elektrinu. Poslancom bol predložený ďalší návrh cenovej ponuky od fy
Elason na rekonštrukciu VO, ktoré nezahŕňa splátkový systém. Pri súčasnom stave 61 ks
svietidiel výmena za nové osvetlenie v cene 17 728,08 €. Poslanci po rozsiahlej diskusii sa
rozhodli počkať a riešiť VO z vlastných zdrojov.
Štefková – opätovné dotazovanie sa na osvetlenie cesty v pustote
Tokoš I – k osvetleniu cesty v pustote návrh na osadenie solárneho stĺpu s osvetlením
Starostka – musí sa preveriť vlastníctvo pozemkov pri ceste v pustote na osadenie stĺpu
osvetlenia

D./ informovala poslancov OZ o podpísanom splátkovom kalendári na úhradu nákladov
spojených s budovaním infraštruktúry na IBV II. etapa – cesta v sume 100 000,00 € voči fi.
UNISTAV spol. s r.o. Senica, fa. č. FD 2020/411, v.s.10200040

E./ zaslala elektronickou poštou poslancom OZ stanovisko zo štátneho stavebného dohľadu
ohľadom oplotenia RD č. 4 žiadateľky p. Mackovej Stanislavi. (viď príloha č.5) V diskusii
poslanci OZ súhlasili s umožnením vstupu na obecný pozemok, aby si p. Macková mohla
ochrániť svoj majetok.

14. Diskusia
Starostka obce odpovedala na dotaz poslankyne p. Sasovej načo bolo použitých zvyšných
1000,00 € s refundácie platov MŠ. Bolo zakúpená vianočná výzdoba – osvetlenie v obci.
Reakcia poslancov bola pozitívna tlmočili aj názor občanov, že výzdoba sa páči.
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15. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť
popriala pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodinnom.

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 14.12.2020

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Katarína Vaňková

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

Monika Štefková

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

Zapísala:
Jaroslava Čechová

....................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 09.12.2020 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
dátum
text uznesenia
výrok
podpis starostky
uznesenia
výroku
24/2020
schvaľujem
14.12.2020
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na I. polrok 2021
25/2020

OZ schvaľuje rozpočet pre rok 2021

schvaľujem

14.12.2020

26/2020

OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2022-2023

schvaľujem

14.12.2020

27/2020

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020 úpravu rozpočtu k 31.12.2020 schvaľujem

14.12.2020

28/2020

OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 192 187,97 €

schvaľujem

14.12.2020

29/2020

OZ schvaľuje VZN č.3 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych
poplatkov v obci Radimov.

schvaľujem

14.12.2020

30/2020

OZ schvaľuje VZN č.5 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v školskej jedálni

schvaľujem

14.12.2020

31/2020

OZ schvaľuje VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce RADIMOV

schvaľujem

14.12.2020

32/2020

OZ schvaľuje prenájmom stavby: ,,IBV za Obecným úradom – II. etapa,
SO – STL distribučný plynovod,“ vybudovanej na pozemkoch parc. č. 135/1,
16/2; 16/6, 1040/40, 1040/35, 1040/53, 1040/29 v k. ú. Radimov, ktorá bola
zrealizovaná v zmysle Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č.
100320218, zo dňa 08. 03. 2018 a dodatku č.1 k tejto zmluve zo dňa
27.02.2020 pre SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
za sumu 1 €/rok

schvaľujem

14.12.2020
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Príloha schválenie uznesení
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