OBEC

RADIMOV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 19.01. 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 4, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je uznášaniaschopné.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia OZ a doplnila bod programu o správu
o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 ako bod č.5 a o dotácie z rozpočtu obce pre
rok 2022 ako bod č.6, pôvodné body sa posúvajú na bod 7 - Rôzne, 8 - Diskusia a 9 – Záver.
Vyzvala poslancov o pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci
s predloženým programom a doplnenými bodmi súhlasili. Príchod poslanca Stanislava Tokoša
17:18 hod a poslankyne Anny Sasovej 17:25 hod

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Verejná obchodná súťaž predaj stavebných pozemkov IBV II. etapa „Párovce“
5. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2021
6. Dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
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: Mgr. Katarína Vaňková, Ing. Monika Štefková
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 31/2021 - splnené
Uznesenie č. 32/2021 - splnené
Uznesenie č. 33/2021 - splnené
Uznesenie č. 34/2021 - splnené
Uznesenie č. 35/2021 - splnené
Uznesenie č. 36/2021 - splnené
Uznesenie č. 37/2021 - splnené
Uznesenie č. 38/2021 - splnené
Uznesenie č. 39/2021 - splnené
Uznesenie č. 40/2021 - splnené
Uznesenie č. 41/2021 - splnené
Uznesenie č. 42/2021 - splnené

4. Verejná obchodná súťaž predaj stavebných pozemkov IBV II. etapa „Párovce“
Na základe vyhlásenia Obchodno-verejnej súťaže na predaj stavebných pozemkov (SP) IBV II.
etapa za OcÚ Radimov – Párovce boli do podateľne obecného úradu doručené označené obálky
v počte 6 ks. OZ konštatuje, že splnili všetky predpísané náležitosti verejnej obchodnej súťaže.

Obálka č.5/2022 Mgr. Filip Tikl a manželka Monika Tiklová, Tichá 5888/24, 90101 Malacky
SP č. 20 parcela č.1040/45 - výmera 682 m2, cena v kúpnej zmluve 45,00 €/m2

UZNESENIE č. 1/2022
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 20 parcela č. 1040/45 - výmera 682 m2, za cenu 45,00 €/m2 Mgr. Filipovi Tiklovi
a manželke Monike Tiklovej, Tichá 5888/24, 901 01 Malacky do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov 1/1.

HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci
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Obálka č.6/2022 Mgr. Alexandra Rigoóvá, Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná záujem o SP
č. 11 parcela č. 1040/18 - výmera 577 m2, cena v kúpnej zmluve 45,00 €/m2

UZNESENIE č. 2/2022
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 11 parcela č. 1040/18 - výmera 577 m2 a parcela č. 1040/34 – výmera 71 m2 za cenu
45,00 €/m2 Mgr. Alexandre Rigóovej, Krížna 247/8, 900 42 Dunajská Lužná do výlučného
vlastníctva 1/1.

HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci

V čase 17:18 hod a 17.25 hod príchod poslancov Tokoš S. a Sasová A. Starostka obce ich
oboznámila s doplňujúcim programom OZ a zatiaľ s prejednanými bodmi programu OZ.

Obálka č.10,11/2022 B a M, spol. s r.o., Dlhá 61, 900 31 Stupava zastúpený Jozef Belanský –
konateľ, IČO: 44 804 024 záujem o SP č. 14 parcela č. 1040/51 - výmera 635 m2 a SP č. 19
parcela č. 1040/46 – výmera 682 m2 cena v kúpnej zmluve 45,00 €/m2

UZNESENIE č. 3/2022
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 14 parcela č. 1040/51 - výmera 635 m2, SP č. 19 parcela č. 1040/46 - výmera 682 m2 za
cenu 45,00 €/m2 spoločnosti BaM spol. s.r.o. IČO: 448 040 24 zastúpená Jozefom Belanským
konateľ, Dlhá 61, 900 31 Stupava do výlučného vlastníctva 1/1.

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci

Obálka č.12,13/2022 František Janeček, Dlhá 8, 900 31 Stupava záujem o SP č. 12 parcela č.
1040/19 – výmera 1026 m2 a SP č. 13 parcela č. 1040/52 – výmera 784 m2 cena v kúpnej
zmluve 45,00 €/m2
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UZNESENIE č. 4/2022
OZ schvaľuje odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ Radimov – Párovce
SP č. 12 parcela č. 1040/19 - výmera 1026 m2, SP č. 13 parcela č. 1040/52 - výmera 784 m2
za cenu 45,00 €/m2 pánovi Františkovi Janečkovi, Dlhá 8, Stupava do výlučného vlastníctva
1/1.

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci

5. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2021
Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský oboznámil poslancov OZ so svojou správou o činnosti
za rok 2021, poslanci k správe nemali pripomienky. Poslanci OZ zobrali správu o činnosti hl.
kontrolóra za rok 2021 na vedomie

6. Dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022
Starostka obce predložila poslancom žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2022. Žiadosti
predložili TJ Družstevník Radimov 6000,00 € na činnosť futbalového klubu a novej žiackej
prípravky U11. DHZ Radimov 1000,00 € na činnosť a usporiadanie nočnej pohárovej súťaže.
Poslanci po diskusii skonštatovali, že rozpočet pre rok 2022 zahŕňa finančné prostriedky určené
pre dotácie na rozpočtových kapitolách. Skonštatovali, že organizačné zložky vykazujú dobré
výsledky v ich činnosti a prijali nasledovné uznesenie.

UZNESENIE č. 5/2022
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Radimov vo výške 6000,00 € a žiadosť
o dotáciu pre DHZ Radimov vo výške 1000,00 €

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci
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7. Rôzne
Starostka obce
A./ predložila poslancom OZ odborné právne stanovisko JUDr. Jozefa Sotolářa k veci
vykonania terénnych úprav okolo bytovky na svojom pozemku na žiadosť p. Mackovej
Stanislavy Radimov č.p. 4 (príloha č.1)

B./ informovala poslancov OZ, že otvorila rokovanie s firmou Paceta. S touto firmou sa jedná
o zásielkovni, z dôvodu, že pošta v našej obci končí 01.02.2022. Zásielkovňa by bola
umiestnená na oddychovej zóne pri pošte.

C./ informovala poslancov OZ, že v mesiaci apríl 2022 by mali začať práce na chodníku od
cintorína. Uloženie stavebného materiálu bude na parkovisku za kostolom, čo však nebude
postačujúce a budú sa musieť osloviť majitelia bývalého družstva a požiadať ich o dočasné
umiestnenie stavebného materiálu. Taktiež bude veľké množstvo betónových kociek
z pôvodného dažďového kanála, ktoré sa taktiež musia niekam uložiť, poprípade odpredať
vlastníkom nehnuteľností, pred ktorými sa realizuje výstavba chodníka za symbolickú cenu.

D./ informovala poslancov OZ o blížiacich sa komunálnych voľbách a s tým súvisiacich
povinností OZ. Do nadchádzajúceho OZ musia poslanci predložiť návrh na počet volených
poslancov podľa zákona 369/1990 a to v počte 5-7.

8. Diskusia
Starostka – z dôvodu zrušenia pošty sa uvoľní budova. Načo by sa mohla využiť?
Návrh starostky - uvoľniť ju SZZ Radimov.

Žilínková L – čo s knižnicou?
odpoveď starostka – nakoľko sa táto vec už prejednávala a poslanci nenašli žiadne vhodné
riešenie, tak ako prvý krát navrhujem vyradenie zo siete knižníc.
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9. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 21.01.2022

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 19.01.2022 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
dátum
text uznesenia
výrok
podpis starostky
uznesenia
výroku
OZ schvaľuje
odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
1/2022
Radimov – Párovce
21.01.2022
SP č. 20 parcela č. 1040/45 - výmera 682 m2, za cenu 45,00 €/m2 Mgr. Filipovi schvaľujem
Tiklovi a manželke Monike Tiklovej, Tichá 5888/24, 901 01 Malacky do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1/1.
OZ schvaľuje
odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
2/2022
21.01.2022
SP č. 11 parcela č. 1040/18 - výmera 577 m2 a parcela č. 1040/34 – výmera 71 schvaľujem
m2 za cenu 45,00 €/m2 Mgr. Alexandre Rigóovej, Krížna 247/8, 900 42
Dunajská Lužná do výlučného vlastníctva 1/1.
OZ schvaľuje
odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
3/2022
21.01.2022
SP č. 14 parcela č. 1040/51 - výmera 635 m2, SP č. 19 parcela č. 1040/46 - schvaľujem
výmera 682 m2 za cenu 45,00 €/m2 spoločnosti BaM spol. s.r.o. IČO: 448 040
24 zastúpená Jozefom Belanským konateľ, Dlhá 61, 900 31 Stupava do
výlučného vlastníctva 1/1.
OZ schvaľuje
odpredaj stavebného pozemku na IBV II. etapa za OcÚ
Radimov – Párovce
4/2022
21.01.2022
SP č. 12 parcela č. 1040/19 - výmera 1026 m2, SP č. 13 parcela č. 1040/52 - schvaľujem
výmera 784 m2
za cenu 45,00 €/m2 pánovi Františkovi Janečkovi, Dlhá 8, Stupava do
výlučného vlastníctva 1/1.
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Radimov vo výške
5/2022
schvaľujem
21.01.2022
6000,00 € a žiadosť o dotáciu pre DHZ Radimov vo výške 1000,00 €
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Príloha schválenie uznesení
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