OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 09. 2019 o 18:00 hod v budove požiarnej zbrojnice

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. Úprava rozpočtu k 31.08.2019
5. Návrh zloženia inventarizačných komisií
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a občanov.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Tokoš Stanislav, Sasová Anna
Zapisovateľ: Ing. Dana Svitková

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 11/2019 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019
18/2019
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené
- splnené čiastočne vpuste realizácia jar 2020

4. Úprava rozpočtu k 31.8.2019
Starostka obce predložila poslanom úpravu rozpočtu k 31.8.2019. Poslanci k uvedenému
nemali pripomienky a úpravu schválili (viď. príloha č. 1)

UZNESENIE č. 23/2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.8.2019.
HLASOVANIE:

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

5. Návrh zloženia inventarizačných komisií
Starostka obce predložila poslancom návrh na zloženie inventarizačných komisii
Ústredná inventarizačná komisia:

Predseda:
Člen:

Dielčia inventarizačná komisia:
pre DS, OcÚ, KD

Predseda:
Člen:

pre MŠ, ŠJ

Predseda:
Člen:

pre PO

Predseda:
Člen:

Vyraďovacia a likvidačná komisia:

Predseda:
Člen:

Ivana Pochylá
Ing. Ivan Gronský
Mgr. Katarína Vaňková
Mgr. Lucia Žilínková
Bc. Anna Sasová
Ing. Dana Svitková
Ing. Monika Štefková
Anna Žilínková
Ing. Dana Svitková
Sprušanský Ján
Nagy Michal
Ing. Dana Svitková
Ivan Tokoš
Stanislav Tokoš
Ing. Dana Svitková
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UZNESENIE č. 24/2019
OZ schvaľujú predložený návrh inventarizačných komisií v zložení
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda:
Ivana Pochylá
Člen:
Ing. Ivan Gronský
Mgr. Katarína Vaňková
Dielčia inventarizačná komisia:
Predseda:
Mgr. Lucia Žilínková
pre DS, OcÚ, KD
Člen:
Bc. Anna Sasová
Ing. Dana Svitková
pre MŠ, ŠJ
Predseda:
Ing. Monika Štefková
Člen:
Anna Žilínková
Ing. Dana Svitková
pre PO
Predseda:
Sprušanský Ján
Člen:
Nagy Michal
Ing. Dana Svitková
Vyraďovacia a likvidačná komisia:
Predseda:
Ivan Tokoš
Člen:
Stanislav Tokoš
Ing. Dana Svitková

HLASOVANIE:

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

6. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ:
-

Poslancom bola predložená mapa katastra našej obce. Starostka požiadala poslancov,
ktorí dobre poznajú okolie našej obce, aby pomohli so zakreslením trás vhodných ako
cyklotrasy (spevnené cesty), turistické chodníky (poľné cesty) a významné miesta našej
obce, ktoré by mohli náhodný turisti navštíviť

-

Oporný múr pri kostole znovu predložený návrh na realizáciu. S rozpočtom na 4875 €
Vyjadrenie niektorých poslancov: p. Tokoš S. sa vyjadril, že sa mu návrh
nepáči. Starostka vyzvala poslancov, aby oni sami predložili vhodný návrh.
p. Tokoš S. požiadal o vypracovanie prehľadného zoznamu havarijného stavu obecných
budov, s uvedením približnej sumy potrebnej na rekonštrukciu. Zoznam by slúžil na
určenie priorít potrebných opráv. Tento zoznam - informácia o stave majetku obce bol
už OZ predložený a bol prejednávaný aj stavebnou komisiou.

-

Obslužná budova (bufet) na ihrisku TJ v rozmere 25 m2, predložený návrh s rozpočtom
8177 €. Poslanci sa konkrétne nevyjadrili. Diskusia ohľadom potrebnosti tejto budovy,
bude slúžiť len sporadicky, pomerne vysoká investícia.

-

O podanej žiadosti o dotáciu zo SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcia a dobudovanie
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“. Žiadosť podaná na zavlažovací
systém hracej plochy vo výške 15148,82 € s 25% spoluúčasťou (3 334,00 €)
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UZNESENIE č. 25/2019
OZ schvaľuje podanie žiadosti na SFZ s 25% spoluúčasťou na zavlažovací systém hracej
plochy.

HLASOVANIE:

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

-

O výzve z Enviromentálneho fondu na rozšírenie verejného vodovou na IBV II. etapa
max možná dotácia vo výške 200 000 €. Termín podania žiadostí 31.10.2019.
Spoluúčasť obce vo výške 5 %

UZNESENIE č. 26/2019
OZ schvaľuje podanie žiadosti na rozšírenie vodovodnej siete z Enviromentálneho fondu s
5 % spoluúčasťou.
HLASOVANIE:

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

-

O stave projektu v rámci výzvy č. MAS_012/7.2/2, že je potrebné schváliť podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP)na projekt „Chodník vedľa
cesty III/1136 zakrytie priekopy, Radimov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na
predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom „Tvoríme
spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2
Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov
a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

UZNESENIE č. 27/2019
OZ schvaľuje podanie ŽoNFP na projekt „Chodník vedľa cesty III/1136 zakrytie priekopy,
Radimov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania
alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).
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HLASOVANIE:

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

-

že súčasne so ŽoNFP musí obecné zastupiteľstvo schváliť financovanie projektu
„Chodník vedľa cesty III/1136 zakrytie priekopy, Radimov“ v rámci výzvy
č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do
vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo
Bratislavský kraj). Oprávnené výdavky sú vo výške 29.555,55 € z čoho obec
spolufinancuje 10% a všetky neoprávnené výdavky ktoré sú nad rámec oprávnených
výdavkov a idú z vlastných prostriedkov obce.

UZNESENIE č. 28/2019
OZ schvaľuje financovanie projektu „Chodník vedľa cesty III/1136 zakrytie priekopy,
Radimov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho
územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do
vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov
vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj),
a to 10% opravených výdavkov a neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov obce.

HLASOVANIE:

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

7. Diskusia
A./ p. Katarína Vaňková vzniesla dotaz na rekonštrukciu posilňovne nachádzajúcej sa
v suteréne budovy ŠJ. Priestor je nevyhovujúci na športovanie, steny plesnivejú, opadávajú.
Zváženie jej rekonštrukcie z dôvodu vysokej návštevnosti mladých ľudí. OZ sa dohodlo na
vypracovaní štúdie a rozpočtu rekonštrukcie danej miestnosti.
B./ starostka obce požiadala poslancov OZ o súhlas k vysporiadaniu pozemkov v športovom
areáli mimo hracej plochy a rozšírenie športového areálu.
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UZNESENIE č. 29/2019
OZ schvaľuje vysporiadanie pozemkov a rozšírenie športového areálu.
HLASOVANIE:

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

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

Príloha: schválenie uznesení starostkou
V Radimove, dňa 16.09.2019

Biskupičová Kristína
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Tokoš Stanislav

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

Anna Sasová

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

Zapísala:
Ing. Dana Svitková

.....................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 12.09. 2019 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
text uznesenia
uznesenia
23/2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.8.2019.

schvaľujem

dátum
výroku
16.9.2019

výrok

24/2019

OZ schvaľujú predložený návrh inventarizačných komisií v zložení
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda: Ivana Pochylá
Člen: Ing. Ivan Gronský, Mgr. Katarína Vaňková
Dielčia inventarizačná komisia:
pre DS, OcÚ, KD
Predseda: Mgr. Lucia Žilínková
Člen: Bc. Anna Sasová, Ing. Dana Svitková
pre MŠ, ŠJ
Predseda: Ing. Monika Štefková
Člen: Anna Žilínková, Ing. Dana Svitková
pre PO
Predseda: Sprušanský Ján
Člen: Nagy Michal, Ing. Dana Svitková
Vyraďovacia a likvidačná komisia:
Predseda: Ivan Tokoš
Člen: Stanislav Tokoš, Ing. Dana Svitková

schvaľujem

16.9.2019

25/2019

OZ schvaľuje podanie žiadosti na SFZ s 25% spoluúčasťou na zavlažovací
schvaľujem
systém hracej plochy.

16.9.2019

siete schvaľujem

16.9.2019

26/2019

OZ schvaľuje podanie žiadosti na rozšírenie
z Enviromentálneho fondu s 5 % spoluúčasťou.

vodovodnej

podpis starostky
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Príloha schválenie uznesení
27/2019

OZ schvaľuje podanie ŽoNFP na projekt „Chodník vedľa cesty III/1136 schvaľujem
zakrytie priekopy, Radimov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s názvom
„Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ z Programu rozvoja vidieka SR 20142020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do vybavenia, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúry malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo
Bratislavský kraj).

16.9.2019

28/2019

OZ schvaľuje financovanie projektu „Chodník vedľa cesty III/1136 zakrytie schvaľujem
priekopy, Radimov“ v rámci výzvy č.MAS_012/7.2/2 na predkladanie ŽoNFP
v rámci
implementácie
stratégie
miestneho
rozvoja
vedeného
komunitou s názvom „Tvoríme spoločne tvár nášho územia“ z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7.2 Podpora na investície do
vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúry
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie (mimo Bratislavský kraj), a to 10% opravených výdavkov
a neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov obce.

16.9.2019

29/2019

OZ schvaľuje vysporiadanie pozemkov a rozšírenie športového areálu.

schvaľujem

16.9.2019
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